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Isı, su, ses ve tesisat yalıtımı konularında 
kamuoyunun bilinçlendirilmesi doğrul-
tusunda ülke çapında enerji tasarrufu 

sağlanması, hava kirliliğinin azaltılması, 
insan sağlığının korunmasına katkıda bu-
lunulması ve bu konulardaki uygulamanın 
bilimsel ve teknik kurallara göre yapılması 
için 2005 yılında Yalıtım kitabını hazırladık.

Binalarda ısı, su, ses ve tesisat yalıtımının, 
planlama, tasarım ve uygulama aşamala-
rında tekniğe ve standartlara uygun olarak 
yapılmaması, enerjinin büyük bir bölümü-
nü yurtdışından sağlayan ülkemizde ener-
jinin verimli bir şekilde kullanılmamasına, 
gereksiz enerji tüketimine, çevre kirliliğine 
ve ekolojik dengenin bozulmasına yolaç-
maktadır.

Oysa enerji tasarrufu; ekolojik denge, temiz 
hava, konforlu bir yaşam, gürültüsüz ve 
sağlıklı mekanlar için yapılarda zorunluluk-
tur.

Dünyadaki fosil enerji kaynaklarının hızla 
tükenmesine rağmen enerji tüketiminin 
sürekli artması bizleri, ısı enerjisinin maliye-
tinin düşürülmesi ve elde edilen enerjinin 
verimli kullanılması için birçok önlemler 
almaya ve buna etki eden faktörleri irde-
lemeye zorlamaktadır. Ülkemizin enerji 

tüketiminin %34’ünün binalarda olması ve 
bunun da %85’inin ısıtmada kullanılması ısı 
yalıtımının önemini arttırmaktadır.

Gürültü, insan sağlığını ve davranış biçimi-
ni olumsuz yönde etkileyen önemli bir çev-
re kirliliği faktörüdür.

Planlama ve tasarım aşamasında gürültü 
faktörünü göz önüne almak, birçok gürültü 
problemini başlangıçta önlemek demektir. 
Bu nedenle ses yalıtımına imar planından 
başlamak doğru olur. Ses yalıtımı ile ilgili 
tasarım, uygulama ve kullanım alanındaki 
çözüm önerilerimiz kitabımızda yer almak-
tadır.

Doğal ortamların sürekliliği için gerek-
li olan su, binalar tamamlandıktan sonra 
insan, bina ve çevreye zararlı bir madde 
haline dönüşebilmekte ve sorun oluştura-
bilmektedir. Kitabımızda suyun binalarda 
nerelerde ve ne şekilde sorunlar oluştura-
cağı ortaya konularak, su yalıtımı ile ilgili 
tasarım, uygulama ve kullanım alanındaki 
çözüm önerilerimiz sunulmuştur.

Tesisat yalıtımı ısı, su ve ses yalıtımının bir 
bileşkesidir. Ancak özel olarak irdelenmesi 
gereken bir alan olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu alan kitabımızın son bölümünü 
oluşturmaktadır.

Güncellenmiş olarak 4. baskısını sunduğu-
muz kitabımızın; Binalarda Isı Yalıtımı ve 
Nem Kontrolü bölümü Prof. Dr. Gül Koçlar 
oral, Yrd. Doç. Dr. Cem Altun, Gürültü De-
netimi bölümü Prof. Dr. Zerhan Yüksel, Prof. 
Dr. Neşe Yöğrük Akdağ, Prof. Dr. Ayşe Er-
dem Aknesil, Yapılarda Su Yalıtımı bölümü 
Prof. Dr. Fevziye Aköz, Tesisatta Isı Yalıtımı, 
Tesisatta Ses Yalıtımı ve Tesisatta Yangın 
Yalıtımı bölümleri İZODER Tesisat Yalıtımı 
Komisyonu ve Timur Diz’in çalışmaları ve 
katkılarıyla revize edilmiştir.

İstanbul Şubemize ve tüm emeği geçenle-
re teşekkür ederiz. Saygılarımızla.
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E nerjiden yararlanmak mo-
dern çağın gereği ve temel 
bir insan hakkıdır. Enerji kay-

naklarının değerlendirmesinden 
başlayarak üretim, iletim, dağıtım 
aşamalarında toplum çıkarlarının 
gözetilmesi, bütün bu süreçlerde 
çevreye, iklime ve doğaya olumsuz 
etkileri asgari düzeyde tutulması 
gereklidir. Bu ölçüt enerji ile ilgili 
tüm faaliyetlerde geçerli olmalıdır.

Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, 
kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve 
güvenilir bir şekilde bu bakış açısı 
ile sunulması, temel bir enerji po-
litikası olmak zorundadır. Elektrik 
enerjisi; insan yaşamının zorunlu 
bir ihtiyacı, ortak bir gereksinim 
olarak toplumsal yapının vazge-

çilmez bir öğesidir. Sosyal devlet 
anlayışında enerjinin tedarik ve su-
numu kamusal bir hizmeti gerekli 
kılmaktadır. Elektrik enerjisinde 
üretim, iletim ve dağıtım faaliyet-
leri arasında organik bir bağ söz 
konusudur. Bu nedenledir ki, bu üç 
temel faaliyetin; demokratik ve ka-
tılımcı bir anlayışla oluşturulacak; 
toplum, kamu, ülke çıkarlarını gö-
zeten kamusal bir planlama anla-
yışı içinde yürütülmesi zorunludur. 
Elektrik enerjisi faaliyetleri toplum 
çıkarının gözetilmesi gereken bir 
kamu hizmetidir.

Türkiye, özellikle son dönemlerde,  
enerji ihtiyacını esas olarak yeni 
enerji arzıyla karşılamaya çalışan 
plansız ve özel sermaye çıkarları-
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nı gözeten bir politika izlemiştir. 
İletim ve dağıtımdaki kayıplar ve 
nihai sektörlerde yer yer %50’nin 
üzerine çıkabilen enerji tasarrufu 
imkânları göz ardı edilmiştir. Enerji 
ihtiyacını karşılamak üzere genel-
de ithal enerji kaynağı kullanılmış, 
fosil kaynaklı ithalata dayalı yüksek 
maliyetli yatırımlar yapılmış, ener-
jideki dışa bağımlılık Türkiye için 
ciddi boyutlara ulaşmıştır.

İklim değişikliğinin olumsuz so-
nuçlarının sınırlanabilmesi için 
enerji üretiminde öncelik ve ağır-
lığın, fosil yakıtlara değil, yeni ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
verilmesi gerekmektedir.

Toplum çıkarını gözeten demokra-
tik bir enerji planı ve programı için, 
sektörde bütünleşik kaynak plan-
laması zorunludur. Toplum yararını 
gözetecek olan bu planlama; enerji 
üretiminin dayanacağı kaynakların 
seçimi, yenilenebilir enerji kaynak-
larına öncelik ve ağırlık verilmesi, 
enerji tüketim eğilimlerinin ince-
lenmesi, talep tarafı yönetim uygu-
lamalarının üzerinde yoğunlaşma, 
enerjinin daha verimli kullanımı, 
enerji ekipmanlarının yerli üreti-
mi, çevreye verilen zararın asgari 
düzeyde olması, iklim değişikliği-
ne olumsuz etkilerin sınırlanması, 
yatırımın yapılacağı yerde yaşa-
yan insanların hak ve çıkarlarının 
korunması vb. ölçütler gözetilerek 
demokratik katılım mekanizmala-
rıyla yapılmalıdır.

Planlama çalışmalarına; kültür ve 
tabiat varlıklarını koruyan, çevre-

sel ve sosyal etkileri itibarıyla so-
runsuz, bireysel ve toplumsal hak-
lara karşı saygılı, nükleer macera 
peşinde koşmayan, özelleştirme, 
taşeronlaştırma ve iş güvencesin-
den yoksun çalışma koşullarından 
arınmış, toplumsal yararı gözeten 
ve yeniden etkin kamu varlığını 
öngören bir anlayış egemen ol-
malıdır.

Türkiye enerji sektörünü böyle bir 
bakış açısıyla irdelemek amacıyla, 
Odamız tarafından 2010 yılından 
bu yana her iki yılda bir yayım-
lanan Türkiye’nin Enerji Görünü-
mü Raporları, enerji sektörü için 
önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. 
Türkiye’nin Enerji Görünümü 2018 
Raporu, Odamızın, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği’nin, Elekt-
rik Mühendisleri Odası’nın, Jeofizik 
Mühendisleri Odası’nın, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı 
ve ilişkili kamu kuruluşlarının, sek-
tör derneklerinin, ODTÜ Mezunlar 
Derneği Enerji Komisyonunun ve 
sektörde faaliyet gösteren birçok 
uzmanın;  enerji alanındaki çalış-
malarının sonuçlarından hareketle 
hazırlanmıştır. 

Raporda; ülkemiz enerji sektörünün 
durumu ayrıntılı bir şekilde irdelen-
mekte, plansız uygulamaların altı çi-
zilmekte, yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarında mevcut durum ve 
değerlendirmeyi bekleyen potan-
siyel vurgulanmakta, Türkiye’nin 
enerji görünümü detaylı bir şekil-
de ve güncel verilerle anlatılmakta, 
enerji sektöründe toplum çıkarla-
rını gözeten politikaların uygula-

nabilmesi için, planlı ve programlı 
bir yaklaşımla hazırlanan kapsamlı 
önerilerde bulunulmaktadır. 

Enerjiye ilgi duyan, bilgiye ihtiyacı 
olan herkesin Odamızın web site-
sinden indirerek de başvurabilece-
ği bu Raporun, sektör çalışanları ile 
üniversite ve tüm yükseköğrenim 
kurumlarındaki öğretim üyeleri ve 
öğrenciler için ciddi bir başvuru 
kaynağı olmasını bekliyoruz.

- Raporun hazırlık çalışmalarının 
yöneticiliği ve editörlüğünün 
yanı sıra bölüm yazarlığı 
görevini de üstlenen MMO Enerji 
Çalışma Grubu Başkanı, endüstri 
mühendisi Oğuz Türkyılmaz 
ve MMO Enerji Çalışma Grubu 
Üyesi, makina mühendisi Orhan 
Aytaç’a,

- Kısıtlı bir sürede yoğun ve öz-
verili çalışmalarından dolayı 
Mehmet Kayadelen’e, Çetin 
Koçak’a, Mustafa Sönmez’e, Yu-
suf Bayrak’a, Olgun Sakarya’ya, 
Budak Dilli'ye, Nedim Bülent 
Damar’a, Kemal Ulusaler’e, Nil-
gün Ercan’a, Abdullah Anar’a, Er-
dinç Özen’e, Ülker Aydın'a, Hülya 
Peker'e, Nejat Tamzok'a, Nurten 
Çağlar Yakış’a, Şayende Yılmaz’a, 
Zerrin Taç Altuntaşoğlu’na, Tev-
fik Kaya’ya, Evren Özgür’e, Birol 
Kılkış'a, Bülent İlleez’e, Çağatay 
Dikmen'e, Tülin Keskin'e, Bengi-
su Vural’a, Hüseyin Vatansever’e, 
Pınar Yalman Akcengiz’e, Huzur 
Keskin’e, Serdar Şahinkaya’ya te-
şekkür ederiz.
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Farklı seviyelerde 
nesne ya da in-
san ağ yapılarının 

meydana getirilmesi, 
günümüz gelişmiş sa-
nayi toplumlarının bir 
stratejisi olup, yakın bir 
gelecekte de dünya ça-
pında giderek yaygınla-
şacaktır. Dünyadaki bu 
ve benzeri gelişmeleri 
en güncel haliyle takip 
eden Makina Mühen-
disleri Odası’nın 47. 
Dönem projelerinden 
bir tanesi de buna uy-
gun genel bir mobil ağ 
yaratmaktır. Üyelerimiz-
den oluşan muazzam 
bir dijital ağ yaratmak 
ve süreçleri daha etkin bir şekilde 
yönetmek için, “Makina Mobil” ola-
rak tanımladığımız projemizi haya-
ta geçirmekteyiz. “Makina Mobil”, 
adından da anlaşılacağı üzere, cep 
telefonlarında kullanılan mobil bir 
uygulamadır. İstanbul, Ankara, Ada-
na şubelerimizde kullanılan “Makina 
Mobil”, Kocaeli, Bursa şubelerimizin 
ardından diğer şubelerimizde de en 
kısa sürede hayata geçirilecektir.

“Makina Mobil”, Oda üyelerinin şube 
faaliyetlerinden haberdar olmaları ve 

daha hızlı iletişim kurabilmeleri için 
geliştirilmiş mobil bir ağdır. Bu ağ, 
her üyemiz tarafından bireysel olarak 
mobil cihazlara kurulan bir uygulama 
aracılığıyla çalıştırılabilmektedir. “Ma-
kina Mobil” uygulamamız şu an itiba-
rıyla hizmete geçmiş olup aşağıdaki 
bağlantıları kullanarak uygulamayı 
mobil cihazınıza indirilebilirsiniz:

•	 IOS	işletim	sistemi	için:	
 https://goo.gl/pBb1du

•	 Android	 işletim	 sistemi için: 
https://goo.gl/SmKQTX

“Makina Mobil” uygulamasının mo-
dül ve işlevlerini www.mmo.org.tr/
ankara/duyuru/dijital-donusum-
uygulamasi-makina-mobil-kul-
lanimda linkinde yer alan kullanım 
kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

“Makina Mobil” uygulaması hak-
kında daha fazla bilgi edinmeniz 
veya herhangi bir problemle karşı-
laşmanız durumunda Makina Mü-
hendisleri Odası’na bağlı ilgili şu-
belerimizle doğrudan bağlantıya 
geçebilirsiniz.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ GENEL 
MOBİL AĞI HİZMET VERMEYE BAŞLADI!
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ GENEL 
MOBİL AĞI HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

tmmob
makina mühendisleri odası
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Ağustos ayına ilişkin MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali 
http://www.mmo.org.tr/miem/  adresinden de takip edilebilir.
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama 10-11 Ağustos 2018 İstanbul 12 Ağustos 2018

Asansör
10-12 Ağustos 2018 Eskişehir 13 Ağustos 2018

14-16 Ağustos 2018 İstanbul 17 Ağustos 2018

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu 7-10 Ağustos 2018 Trabzon 11 Ağustos 2018

Doğalgaz İç Tesisat* 9-12 Ağustos 2018 İstanbul 13 Ağustos 2018

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin 
Doğalgaza Dönüşümü*

13-16 Ağustos 2018 İzmir 17 Ağustos 2018

27-30 Ağustos 2018 Konya 31 Ağustos 2018

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan 
Bina) Eğitimi

8-10 Ağustos 2018 Kocaeli 10 Ağustos 2018

27-29 Ağustos 2018 İstanbul 29 Ağustos 2018

Havalandırma Tesisatı 6-7 Ağustos 2018 İstanbul 8 Ağustos 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi 
(3 Gün)

8-10 Ağustos 2018 İzmir 10 Ağustos 2018

9-11 Ağustos 2018 Eskişehir 11 Ağustos 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi 
(5 Gün)

6-10 Ağustos 2018 Gaziantep 10 Ağustos 2018

Mekanik Tesisat
6-12 Ağustos 2018 Ankara 13 Ağustos 2018

6-12 Ağustos 2018 İstanbul 13 Ağustos 2018

Soğutma Tesisatı 13-14 Ağustos 2018 İstanbul 15 Ağustos 2018

Şantiye Şefliği
1-3 Ağustos 2018 Denizli 3 Ağustos 2018

3-5 Ağustos 2018 İstanbul 5 Ağustos 2018

Temel Bilirkişilik Kursu 27-30 Ağustos 2018 Konya  

Yangın Tesisatı 3-5 Ağustos 2018 İzmir 6 Ağustos 2018
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mühendis
vemakina ünceG l

Ayda bir yayımlanır 
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Bu sayımızda, Araştırma, Sanayi, Teknoloji Dünyası, Enerji, Mühendislik Alıntıları, Sanayi Analizleri, Ha-
ber, Basın Açıklaması, Birlikten, Kitap Tanıtımı, Makina Mobil ve MİEM bölümleri de bulunmaktadır.

Enerji Bölümünde,  Evren Özgür tarafından hazırlanan “Türkiye’de Güneş Enerjisinin Gelişimi ve 
Mevcut Durumu” başlıklı çalışma bulunmaktadır. Çalışmada mevcut durum verilere göre değerlen-
dirilerek ülkemizde enerji alanında bilinçlenme ve devlet teşvikleri ile beraber, yenilenebilir enerji 
üretiminde talebin arttığı belirtilmektedir.

Araştırma Bölümünde, Serkan Güneş, Mustafa Yurdakul, Yusuf Tansel İç ve Osman Emre Çelek 
tarafından hazırlanan “Tam Otomatik Üretim Sistemi Uygulaması” başlıklı çalışma yer almaktadır. 
Çalışmada, montaj operasyonlarının tamamı insanlar tarafından yapılan hidrolik silindirler için akıllı 
fabrikaya geçişin ilk aşaması olarak yapılabileceği bir sistem önerilmiştir.

Sanayi Bölümünde,  Mehmet Uğur Kebir tarafından hazırlanan “BLUETOOTH 5 ile Yenilenen Fizik-
sel Katman Varyasyonları” başlıklı çalışma yer almaktadır. Çalışmada gelişmiş fiziksel katman varyas-
yonlarından ve bu varyasyonlarda kullanılan hata kontrol yöntemlerinden bahsedilmektedir.

Teknoloji Dünyası köşesinde, ASME tarafından yayımlanan Mechanical Engineering dergisinde 
yer alan  “Güneş Enerjisi ile Çalışan Tren Nostaljik Demiryolunda Hayata Gözlerini Yeniden açtı “Rüz-
garla Esmek” ve “Kanser İlaçlarının Üç Boyutlu baskısı Yapılmış Tümörlere Yönlendirilmesi“ başlıklı 
yazıların çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.

Mühendislik Anlatıları bölümünde, Murat Koraltürk’ün hazırlamış olduğu  “Cumhuriyet Döne-
minde İnşa edilen İlk Gemiler ve Ata Nutku” başlıklı metni okuyucularımıza sunulmuştur. Metinde, 
cumhuriyet Döneminde kendi kendine yeter bir ülke yaratma  amacı içerisinde sanayileşmenin zo-
runluğu olduğu dönemde  gemi inşa sanayinin gündeme gelmesi ve Türkiye’nin denize indirilen ilk 
gemilerinin hikayeleri anlatılmaktadır .

Sanayi Analizleri bölümünde, Odamız tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen TMMOB Sanayi Kong-
resi hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez’in Sanayi Sorunları ve Analizleri yazı dizisi şeklinde 
hazırladığı metnin özetine yer verilmiştir.

Haber bölümünde, Odamız Enerji Çalışma Grubu’nun ve Oda Yönetim Kurulumuzun kararı ve des-
teği ile hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Enerji Köşesinin yayına açılması hakkındaki haberlere ula-
şabilirsiniz.

Basın Açıklaması bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in Yatağan Termik Sant-
ralindeki kaza, son zamanlarda elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar ve 17 Ağustos 1999 Marmara 
depremi üzerine yapmış olduğu basın açıklamaları yer almaktadır. Birlikten bölümünde, Tmmob 
yönetim Kurulu başkanı Emin Koramaz’ın yapmış olduğu “Kölelik Düzeninde Kiralık Mühendisler 
Uygulamasına Hayır!”  başlıklı basın açıklamasına ulaşabilirsiniz.

Kitap Tanıtımı bölümünde,  “Türkiye’nin Enerji Görünümü 2018” başlıklı Oda Raporumuzun ta-
nıtımına ve ”Yalıtım” başlıklı teknik kitabımızın tanıtımına ulaşabilirsiniz. Oda Raporunda ülkemiz 
enerji sektörünün durumu ayrıntılı bir şekilde irdelenmekte, plansız uygulamaların altı çizilmekte, 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarında mevcut durum ve değerlendirmeyi bekleyen potansiyel 
vurgulanmaktadır. Teknik kitabımızda ise kamuoyunun ısı, su, ses ve tesisat yalıtımı konularında 
bilinçlendirilmesi doğrultusunda ülke çapında enerji tasarrufu sağlanması, hava kirliliğinin azaltıl-
ması, insan sağlığının korunmasına katkıda bulunulması ve bu konularda uygulamaların bilimsel ve 
teknik konulara göre yapılması anlatılmıştır

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmama-
ları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından 
düzenlenen MİEM ağustos ayı eğitim programına da ulaşabilirsiniz.

Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar 
bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek ola-
bilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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Maden Tetkik 
ve Arama  

(MTA) Genel 
Müdürlüğü'nün 

hizmet alımı 
yoluyla 

mühendis 
istihdamı 
ihalesinin 
TMMOB 

tarafından 
açılan dava 

sonucunda iptal 
edilmesine ilişkin 
Yönetim Kurulu 

Başkanımız 
Emin Koramaz 

tarafından        
6 Temmuz 2018 
tarihinde basın 

açıklaması 
gerçekleştirildi.

KÖLELİK DÜZENİNDE KİRALIK MÜHENDİS 
UYGULAMASINA HAYIR!

2018 yılı Şubat ayında Maden Tetkik 
ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü 
tarafından ilan edilen hizmet alımı 
yoluyla mühendis istihdamı ihalesi-
ne ilişkin Birliğimiz tarafından açılan 
iptal davasında,  İdare Mahkemesi, 
kamuda sürekli ve asli görevlerde 
çalışacak personelin ihale yoluyla is-
tihdam edilemeyeceği gerekçesiyle 
ihalenin iptaline karar verdi.

MTA Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat 
2018 tarihinde “Personel Hizmet 
Alımı” başlığıyla yayınladığı,  229’u 
Mühendis olmak üzere toplam 235 
personel için hizmet alım ihalesine 
ilişkin Birliğimiz tarafından yapılan 
incelemede, ilanda hizmete ilişkin 
herhangi bir tanım yapılmadığı, 
mesleki-teknik kriter belirlenmediği 
ve işin yapılacağı yerin sınırlanma-
dığı saptanmış, dolayısıyla kurumun 
asli işleri için kadroya atama dışında 
personel istihdamı amaçlayan ihale-
nin kamu yararı taşımadığı gerekçe-
siyle iptali istemiyle dava açılmıştı.

İdare Mahkemesi'nde 31 Mayıs 2018 
tarihinde verilen kararda özetle, mi-
marlık ve mühendislik hizmetlerinin 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda 
“hizmet” tanımı içinde yer almadığı 
belirtilmiştir. Devletin, kamu iktisadi 
teşebbüslerinin ve diğer kamu tü-
zel kişilerinin genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yükümlü oldukları 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli 
ve sürekli görevlerin memurlar ve di-
ğer kamu görevlileri eliyle görülece-

ğinin düzenlendiği  Anayasa'nın 128. 
maddesine vurgu yapılarak; kamu 
hizmeti yürüten davalı idarenin asli 
ve sürekli görevleri için Anayasa'da 
belirtilen istihdam şekilleri dışında 
personel istihdam edilmesine yö-
nelik olarak alınan ihale kararında 
da bu yönde yapılan ilan işleminde 
hukuka uyarlık bulunmadığı gerek-
çesiyle dava konusu işlemin iptaline 
karar verilmiştir. 

Kamuda son dönemlerde giderek 
yaygınlaşan ihale/hizmet alımı yo-
luyla istihdam edilme uygulamasına 
ilişkin emsal niteliğinde olan bu ka-
rar, yıllardır mücadelesini verdiğimiz 
“kamuda kadrolu, güvenceli istih-
dam” yolunda en önemli kazanımlar-
dan biridir. Mahkeme kararıyla iptal 
edilen ihale sonrasında, MTA Genel 
Müdürlüğü'nde, sözkonusu mühen-
dislik hizmetlerinin sürdürülebilmesi 
için yeni mühendis kadrosu açılmalı-
dır. Birlik olarak bu konunun takipçi-
si olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Bizler TMMOB olarak bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da söz-
leşmeli, geçici, güvencesiz istihdam 
usullerine karşı tüm mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının kamuda 
güvenceli ve kadrolu istihdam edil-
mesi için mücadele vermeye devam 
edeceğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşa-
sın Mücadelemiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Odamız Enerji 
Çalışma Grubu’nun, 

Oda Yönetim 
Kurulu’muzun 

kararı ve desteği ile 
hazırlık çalışmalarını 

sürdürdüğü Enerji 
Köşesi Oda web sitesi 

içinde açıldı. 
(https://enerji.mmo.org.tr/)

MMO ENERJİ KÖŞESİ AÇILDI

TMMOB Makina Mühendisle-
ri Odası (MMO) bünyesinde 
2007 yılından beri faaliyet 

gösteren Enerji Çalışma Grubu; 
enerji, enerji kaynakları, enerji po-
litikaları ve uygulamaları vb. konu-
larda ülke, toplum, meslek ve mes-
lektaş çıkarlarını gözeterek kapsamlı 
çalışmalar yapmaktadır. MMO üye-
lerinin yanı sıra diğer meslek branş-
larındaki Oda dostu uzmanlar da 
Enerji Çalışma Grubu çalışmalarında 
yer almakta ve katkı koymaktadır. 
Odamızın enerji alanında yaptığı ça-
lışmalar, düzenlediği etkinlikler, ya-
yınladığı raporlar, sunumlar; üyele-
rin yanı sıra diğer mühendis odaları 
üyelerinin, mühendislik öğrencileri-
nin, akademinin, sanayicilerin, ba-
sının, konuyla ilgili araştırmacıların, 

Kurulu’muzun kararı ve desteği ile 
hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü-
müz Enerji Köşesi bu amaçla yayına 
başlamıştır.

MMO web sitesi bünyesinde faali-
yet gösterecek Enerji Köşesi’nin iki 
ana bölümden oluşması öngörü-
lüyor. Enerji Kitaplığı bölümünde 
Odamızın enerji ile ilgili raporları 
ve sunumları, TMMOB’nin ve diğer 
Odaların çalışmaları, enerji ile ilgili 
kurum ve kişilerin yayınları, rapor-
ları, sunumları yer alacak. Enerji 
Köşesi’ne konulması telif hakları yö-
nünden uygun olmayan çalışmala-
rın ise erişim adresleri verilecek.

Enerji Güncel bölümünde ise Oda-
mızın enerjiyle ilgili eğitimlerine ve 
etkinliklerine (kongre, sempozyum, 
panel vb.) ait haber ve duyurular, 
diğer Odalar ve ilgili kuruluşlar ta-
rafından düzenlenen enerji ile ilgili 
mesleki etkinlik haberleri, Odamı-
zın, TMMOB’nin, diğer Odaların ba-
sın açıklamaları, enerji ile ilgili yasal 
düzenlemeler (yasa, yönetmelik, 
tebliğ, karar, genelge vb.) ve güncel 
gelişmelerle ilgili MMO Enerji Çalış-
ma Grubu’nun değerlendirmeleri 
yer alacaktır.

MMO Enerji Köşesi’nde buluşmak 
üzere! 
https://enerji.mmo.org.tr/

Soru ve öneriler için iletişim adresi-
miz: enerji@mmo.org.tr.

gazetecilerin ve enerji ile ilgilenen 
herkesin takip ettiği, yararlandığı 
çalışmalar olmuştur.

Kapalı kapılar ardında, gizli görüş-
melerle yapılan hiçbir anlaşma, 
geliştirilen hiçbir plan ve projenin, 
hangi gerekçe ile olursa olsun, ülke 
ve toplum çıkarlarının üzerinde 
olamayacağını söylüyoruz. Hiçbir 
bilginin ülkenin kurumlarından ve 
yurttaşlarından saklanamayacağını 
belirtiyor; enerjiyle ilgili tüm kurum-
ların çalışmalarında şeffaflaşmasını, 
bilgilerin yaygınlaşmasını, toplum-
da tüm birey, kurum, araştırmacı 
ve tüzel kişilerin, enerji sektörü ile 
ilgili güncel bilgilere ayrıntılı ola-
rak ve kısa zaman içinde erişebilme 
imkânının mevcut ve kullanılabilir 
olmasını savunuyoruz.

Enerji sektöründe deneyimli, ilişki ve 
iletişim ağları geniş kişilerin dahi aş-
makta güçlük çektiği güncel verilere 
erişim engelleri, şevkimizi kırmak 
şöyle dursun, azami ölçüde güncel 
bilgi veren raporlar hazırlama, eri-
şilebilen bilgileri yaygınlaştırma ve 
toplumsallaştırma azmimizi artırı-
yor. Bilginin paylaştıkça çoğalması 
için, enerji ile ilgili elimizde mevcut 
olan ve süreçte erişebileceğimiz 
raporları, çalışmaları, araştırmala-
rı, bilgileri, ilgilenen herkesin, tüm 
toplumun erişimine açmak için bir 
adım daha atıyoruz. Oda Yönetim 
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Yatağan Termik Santrali'nde 19 Temmuz 
2018 tarihinde meydana gelen kaza 

üzerine TMMOB'ye bağlı Elektrik, Kimya, 
Maden ve Makina Mühendisleri Odaları 

ortak bir açıklama yaptı.
Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Yatağan 
Termik Santrali’nde kazanları besleyen 
kömür bant sisteminin çökmesi sonucu 

oluşan kazada 11 kişi yaralı olarak 
kurtarılırken göçük altında kalan 2 işçi 

yaşamını kaybetmiştir.

İSG’nin Önemi ve Yapılması 
Gerekenler

Bu olay, işçi sağlığı ve iş güvenliği-
nin (İSG) önemini bir kez daha orta-
ya koymuştur. Sorunların çözümü 
için düzenleyici mevzuatın varlığı 
zorunlu bir önkoşuldur. Yasal me-
tinler ne kadar nitelikli olsa da uy-
gulamaya nemelazımcılık egemen 
ise, karşı karşıya kaldığımız sorunlar 
çözülmez. Sorunların çözümü için, 
önce sorun ve nedenleri doğru ta-
nımlanmalı, sonra sorunu ötelemek 
veya gizlemek için değil bütünüyle 

YATAĞAN TERMİK SANTRALİNDEKİ 
KAZANIN NEDENİ BAKIM, ONARIM, 

YENİLEME ÇALIŞMALARININ 
YAPILMAMASI VE KAMUSAL 

DENETİM EKSİKLİĞİDİR
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ortadan kaldırmak için yapılması 
gerekenler belirlenmeli, belirlenen 
önlemler eksiksiz uygulanmalı ve 
uygulamaların doğru yapılıp yapıl-
madığı denetlenmelidir.

Tarım, maden, inşaat, enerji, ima-
lat sanayi vb. bütün sektörlerde 
kullanılan makina ve ekipmanların 
normal bakım ve onarımı düzenli 
olarak yapılmalı, bakım ve onarı-
mın düzgün yapıldığı, makina ve 
ekipmanların çalışanlar için bir risk 
oluşturup-oluşturmadığı periyodik 
bakımlarla kontrol edilmelidir.

Kazaların Teknik Nedenleri ve 
Önlemleri

Yatağan Termik Santrali'nde ma-
denlerde çıkarılan kömürün santral 
sahasına taşınması için kullanılan 
kömür nakil sisteminin göçmesi ile 
sonuçlanan kaza, alınması gereken 
önlemleri ve yapılması gereken ça-
lışmalara bir kez daha işaret etmiştir.

Her kazanın teknik bir nedeni 
vardır, bu kazanın da olası teknik 
nedenleri vardır. Ortam ve iklim 
şartlarının hızlandırıcı etkisiyle 
korozyon, metal yorgunluğu, me-
kanik arızalar gibi sebeplerle kon-
veyör sisteminin çalışma kapasi-
tesinde düşme ve aynı hatta daha 
fazla yük ile çalıştırılmaya devam 
edilmesi kazaya neden olmuş ola-
bilir. Konveyör sisteminin taşıyıcı 
kolonları, oluşan korozyon ve me-
tal yorgunluğu nedeniyle konveyör 
sistemini ve taşınan kömürün yükü 
taşıyamaz hale gelerek çökmele-
re neden olmuş olabilir. Kaynaklı 
veya perçinli birleştirmelerde olu-

şan çatlaklar, yapılan iyileştirme ve 
tamiratların yetersiz olması veya 
yeterliliğinin tespit edilmemiş ol-
ması da diğer bir sebeptir. Yapılan 
bilirkişilik incelemeleri ile kazanın 
nedeni netleşecektir. Ancak iş ka-
zalarının/cinayetlerinin ortak ne-
deni, sermaye ve devletin işçilerin 
canını önemsememesidir.

İşçi sağlığı ve güvenliği ile biraz il-
gisi olan herkes bilir ki bütün kaza-
lar öngörülebilir. Her kaza yönetim 
sistemi kurulması, mühendislik ve 
idari önlemlerin alınması ile ön-
lenebilir. Kaza meydana gelmesi 
olasılığı da göz önünde bulun-
durularak zarar azaltıcı önlemler 
alınır. Olumsuz durumlara yönelik 
acil durum planlaması yapılır, kriz 
yönetimi sistemi kurulur.

Kazaların Özelleştirme Kaynaklı 
Nedenleri

Ancak özelleştirme, taşeronlaşma, 
rodövans (kiralama) gibi yanlış uy-
gulamalarla kamu kurum ve kuru-
luşlarında uzun yıllar sonucu elde 
edilmiş olan bilgi ve deneyim bi-
rikimi kaybedilmekte ve adeta bu 
tür iş kazalarına çağrı yapılmakta-
dır. Özelleştirilecekleri gerekçesi ile 
kamu elindeyken de, uzun zaman-
dır bakım/onarım/yenileme çalış-
maları aksamış olan termik santral-
ları devralan ve genellikle maden 
ve santral işletmeciliğinde yeterli 
bilgi ve deneyim sahibi olmayan 
özel şirketler de, bir an önce ve her 
ne pahasına olursa olsun üretimi 
arttırma tutkusu ve çalışanların ha-
yatına mal olma pahasına da olsa 
İSG kurallarını dikkate almamakta, 

bakım/onarım/yenileme çalışma-
larını yapmamaktadır.

Yatağan Termik Santrali'nde kömür 
taşıyıcı sistemde ve taşıma kolon-
larında gerekli onarım ve yenile-
menin yapılmamış olması, yalnızca 
bilgi yetersizliği ve tecrübesizlik 
olarak değerlendirilmemelidir. Tek-
nik bilgiye dayalı bakım ve dene-
tim mekanizmalarının olmadığı bir 
sistemde bu kazalar artarak devam 
edecektir.

İSG Yasası’nın Sorunlu Yönleri

İş kazaları sonucu toplu ölümle-
rin artması nedeniyle 2012 yılında 
çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası ile iş güvenliği uz-
manlığı, hekimliği ve diğer sağlık 
personeline ilişkin yönetmeliklerin 
defalarca değiştirilmesine rağmen 
kazalar ve iş cinayetleri artarak de-
vam etmektedir. SGK verileri de bu 
yöndedir.

Bilindiği üzere, İş Sağlığı ve Güven-
liği Yasası, İSG konusunu işveren-
den çok uzmanlara ve hekimlere 
yüklemiştir. Ayrıca yasa yayımlan-
dığından bu yana iş güvenliği uz-
manı, işyeri hekimi ve diğer sağlık 
personelinin işyerlerine verecekleri 
hizmet süresi sürekli olarak azal-
tılmıştır. Zira amaç, uzman, hekim 
ve diğer sağlık personelinin işyer-
lerine maliyetini azaltmaktır. Bu 
personelin çok kısa sürelerle görev 
yaptığı işyerlerinde iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının azalmasını 
beklemek mümkün değildir.

Yasa ile işyeri hekimi, mühendis, 
teknik eleman, hemşire ve diğer 
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sağlık personeline verilecek eğitim 
hizmetleri, dışarıdan satın alma yo-
luyla ticari danışmanlık hizmetleri-
ne dönüştürülmüştür. İş güvenliği 
mühendisliği ile teknisyenlik, “iş 
güvenliği uzmanlığı” altında bir 
tutulmuştur. Uzmanlar yanlarında 
ücretli olarak çalıştıkları işverene 
bağımlı kılınmış; iş kazalarında iş-
verenlerin sorumluluğu ortadan 
kaldırılmıştır. Yasadan sonra, yüz-
lerce eğitim kurumu ve iki binin 
üzerinde Ortak Sağlık ve Güvenlik 
Birimi (OSGB) kurulmuş, fakat ya-
pılan düzenlemeler sonucu bunlar 
kapanmaya başlamış, ülkemiz “eği-
tim kurumu” ve OSGB çöplüğüne 
dönüşmüştür.

Önerilerimiz:

•	 Sendikaların	 ve	 meslek	 örgüt-
lerinin görüşleri alınmadan ya-
pılan düzenlemeler iş kazalarını 
azaltmamakta, tersine hatalı ve 
eksik düzenlemeler iş kazaları-
nın artmasına neden olmakta-
dır. Tüm çalışanların işçi sağlığı 
ve güvenliği için, evlere, ocak-
lara ateşler düşmemesi için; 
başta Çalışma, Sosyal Hizmet-
ler ve Aile Bakanlığı ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak 
üzere tüm kamu yönetimini, 
aşağıdaki önerilerimize kulak 
vermeye, dinlemeye, anlamaya 
ve bir an önce uygulamaya ça-
ğırıyoruz.

•	 Bakanlıklar	 ve	 ilgili	 tüm	 kamu	
kurumları, kamusal denetim 
yükümlülüklerini yerine getir-
melidir. TMMOB’ye bağlı Mes-
lek Odaları olarak bu konudaki 
çalışmalara katkı koymaya, des-
tek vermeye hazır olduğumuzu 
önemle belirtmek isteriz.

•	 Yatağan	Termik	Santrali'nde	çö-
ken konveyör sisteminin, peri-
yodik kontrollerinin yapılması 
zorunlu ekipmanlar arasında 
bulunmadığı unutulmamalı, 
periyodik kontrollerinin yapıl-
ması zorunlu olan makina ekip-
man listesi genişletilmeli, tarım, 
maden, inşaat, enerji, imalat 
sanayi vb. bütün sektörlerde 
kullanılan makina ve ekipman-
larının düzenli periyodik kont-
rollerinin yapılması mevzuata 
eklenmelidir.

•	 İSG	 hizmetlerinin	 “piyasa	 ko-
şullarında” verilmesi anlayışı 
dışlanmalı; toplum çıkarı, kamu 
hizmeti, kamu denetimi anlayı-
şı hakim olmalıdır.

•	 Örgütlenme,	toplu	sözleşme	ve	
grev hakkının önündeki tüm 
engeller kaldırılmalı; esnek, 
güvencesiz, taşeron çalışma bi-
çimleri yasaklanmalıdır.

•	 İSG	 ile	 ilgili	 düzenleme	 ve	 uy-
gulamalar, ayrımsız, kısıtla-
masız bütün işyerlerini ve her 

statüdeki tüm çalışanları kap-

samalıdır. Düzenlemeler “işçi 

sağlığı ve iş güvenliğinin sağ-

lanmasının öncelikle işverenin 

görevi olduğu” ilkesinden hare-

ketle yapılmalıdır.

•	 İşyerinde tutulan bakım-kont-

rol raporlarının İSG Kurulu tara-

fından takibinin yapılması sağ-

lanmalıdır.

•	 Bakanlık	 eliyle	 işletmeler	 için	

hazırlanan risk değerlendir-

me raporlarında belirtilen ek-

sikliklerin yerine getirilip ge-

tirilmediği kontrol edilmeli, 

giderilmesi yönünde çalışmalar 

yapılmalıdır.

•	 İşyerlerinin	 denetimi	 sayıca	

artırılmalı, idari yaptırımlar ve 

para cezası da artırılmalı ve 

mutlaka uygulanmalıdır.

•	 Çalışan	 temsilcilerinin	 işyer-

lerinin büyüklüğüne göre be-

lirlenecek süre ile işyerinin 

bütününde her gün gözlem 

yapması ve rapor etme olana-

ğı yaratılmalı ve iş güvenceleri 

olmalıdır.

TMMOB Elektrik Müh. Odası

TMMOB Kimya Müh. Odası

TMMOB Maden Müh. Odası

TMMOB Makina Müh. Odası



 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  AĞUSTOS 2018   www.mmo.org.tr

14 HABER

Enerji Politikaları 
Toplum Çıkarlarını 

Esas Almalı 
ve Kamusal 
Planlamaya 

Dayalı Olarak 
Düzenlenmelidir

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA YAPILAN 
ZAMLAR İZLENEN DIŞA BAĞIMLI ENERJİ 

POLİTİKALARININ SONUCUDUR

Bilindiği üzere elektrik ve doğal 
gaz satış fiyatlarında 1 Ağus-
tos tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere tüm tüketici gruplarını 
etkileyen artışlar yapılmıştır. Odamı-
zın Enerji Çalışma Grubu bu zamları 
enerji politikaları ve fiyat oluşum 
mekanizmaları ile birlikte irdeleyen 
kapsamlı bir çalışma yapmıştır. Elekt-
rik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Yapılan 
Son Zamların Analizi başlıklı çalış-
ma, konutlardan sanayiye bütün 
toplumu etkileyen zamların neden 1 
Ağustos’ta uygulandığını, geciktiri-
lip-geciktirilmediğini, gerekçelerini, 
olası sonuçlarını, fiyatlarının belir-
lenmesine yönelik düzenlemelerin 
durumunu irdelemekte ve yapılması 
gereken çalışmalara ilişkin kapsamlı 

yapılan küçük oranlı zamlar haricin-
de genellikle sabit tutulmuş ve 24 
Haziran 2018 seçimlerinden sonra 
büyük oranda zam yapılmıştır. 

Doğal gazda da benzer bir durum 
söz konusudur. Fiyatlar 2015’te sabit 
tutulmuş, 2016 Ekim ayında yüzde 10 
indirilmiş; 2017 Anayasa Referandu-
mu ile 2018 Başkanlık ve milletvekili 
seçimleri gözetilerek, 2018’de elektrik 
üretimi için satılan doğal gazın fiyat-
larında yapılan artış dışında; fiyat ar-
tışları esas olarak 24 Haziran seçimleri 
sonrasında yürürlüğe konulmuştur. 

Elektrik dağıtım ve tedarik şirketleri-
ne kamu eliyle yapılan toptan satış-
larda uygulanan fiyat indirimleri ile 
hem özel sektöre destek sunulmuş 
hem de dönemsel fiyat artışlarının 
önüne geçilmeye çalışılmış ve en 
son açıklanan tarifelerle toptan satış 
tarifeleri de dâhil olmak üzere tüm 
tüketici grupları için zam yapılmıştır. 

Yapılan Zamlar ve Tüketici 
Gruplarına Yansıması

Elektrikte 1 Ağustos ile 30 Eylül 2018 
tarihleri arasında geçerli olan zamlı 
yeni tarifeye göre tüketici gruplarına 
uygulanan tarifelerin bir önceki dö-
neme ve 2017 yılı 4. Çeyrek Dönemi-
ne göre yüzde artış oranları şöyledir: 

Doğal gazda ise Ekim 2011’de yüz-

önerilerimizi içermektedir. Raporun 
tamamı açıklamamızın ekinde ka-
muoyunun bilgisine sunulmaktadır. 

Zamların 1 Ağustos’ta Yürürlüğe 
Konulmasının Nedeni
2016 yılı ilk çeyreğinden itibaren 
elektrik fiyatlarında artış yapılmadı-
ğı bilinmektedir. Bu dönemde do-
ğal gaz fiyatlarında artışlar olmasına 
karşın elektrik satış tarifesinde bir 
artış yapılmamıştır. Bunun nedeni 
siyasi iktidarın 2017 yılındaki Anaya-
sa Değişikliği Referandumu ve 2018 
yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve Mil-
letvekili Genel Seçimlerini öngöre-
rek zamların yaratacağı tepkilerden 
çekinmesidir. Bu nedenle elektrik 
perakende satış tarifeleri, 2018’de 
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de 15, 2012’de yüzde 32,5–yüzde 
43,4 oranında zamlar, Ekim 2016’da 
yüzde 10 indirim ve 2018 Ocak, Ni-
san, Ağustos aylarında farklı tüke-
tim grupları için yüzde 14’ten yüz-
de 43,4’e varan değişen oranlardaki 
zamlar söz konusudur. 

Son zamlar sonucu aylık ortalama 
tüketimi 230 kWh olan 4 kişilik bir 
ailenin aylık elektrik faturası 94,7 
TL’den yaklaşık 21,00 TL’lik artışla 
115,6 TL’ye yükselmiştir. Bu yüzde 22 
oranında zam demektir. 

Doğal gazda ise durum şöyledir: 
GAZBİR verilerine göre, 2017’de bir 
hanenin yıllık ortalama gaz tüke-

timi 1.017 m3, örneğin Ankara için 
1.099 m3’tür. Bireysel (kombi) ısıt-
manın yaygın olduğu Ankara’da bir 
konutun Ağustos 2018 için geçerli 
olan KDV dâhil 1,317 TL/m3 Başkent 
Gaz satış fiyatı üzerinden yıllık doğal 
gaz faturası 1,317 TL/m3x1.099 m3= 
1.447,38 TL’ye ulaşmaktadır. Aylık or-
talama ise 120,61 TL olmaktadır. 

Özetle bir ailenin aylık doğal gaz ve 
elektrik faturası asgari 235 TL’ye var-
maktadır. Bu tutar 1.603,12 TL olan 
asgari ücretin yüzde 14,66’sıdır. Bir-
çok dar gelirli ve yoksul aile giderek 
artan geçim sıkıntısı içinde elekt-
rik-doğalgaz faturalarını ödemekte 
zorlanırken yapılan zamlar bu kesimi 
daha fazla zorlayacaktır. 

Diğer yandan Türkiye’de elektrik 
enerjisinin yaklaşık yüzde 47’si sana-
yi sektöründe, yaklaşık yüzde 22’si 

konutlarda, yüzde 26’sı ticarethane-
lerde tüketilmektedir. Zaten ulusla-
rarası rekabet gücü zayıf olan Türki-
ye sanayisinin son gelen zamlar ile 
üretim ve rekabet gücü daha da za-
yıflayacak hatta birçok tesis kapan-
ma riski ile karşı karşıya kalacaktır. 

Diğer yandan elektrik ve doğal gaz 
fiyatlarındaki artış başka birçok ürün 
ve hizmetin fiyat artışlarının da ge-
rekçesi olacak ve enflasyon oranı düş-
mek bir yana, yüzde 20’leri çok aşa-
bilecektir. Ayrıca döviz kuru artışları 
sonucu önümüzdeki dönemde elekt-
rik ve doğal gaz fiyatlarına yeni zam-
lar yapılması da gündeme gelecektir. 

Zamların Yapısal Nedenleri ve 
Korunan Özel Sektör

Mevcut yasal düzenlemelerde elekt-
rik sektörünün yapısı, serbestleştir-
me ve özelleştirmeler eşliğinde tam 
rekabete dayalı serbest piyasa ola-
rak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda 
elektrik sektöründeki üretim, iletim, 
dağıtım ve satış ana faaliyetlerinin 
ayrıştırılıp, her birinin ayrı kurum/şir-
ketler tarafından yerine getirilmesi 
nedeniyle her bir faaliyetin elektrik 
fiyatları artışına etkisinin olması ge-
rekenden fazla olduğu belirtilmeli-
dir. Elektrik üretim ve dağıtım şirket-
lerinin doğrudan ya da dolaylı olarak 
korunmaları ve yeni elektrik üretim 
tesislerine sınırsız izin verilmesi, ko-
runması gerekecek şirketlerin sayısı-
nı artıracak ve bunun için yine elekt-
rik fiyatlarının artırılması gündeme 

gelebilecektir. Kontrolsüz ve hesap-
sız her yeni elektrik üretim tesisi, bir 
süre sonra yeni elektrik zamlarına 
neden olacaktır. 

01.10.2016–01.08.2018 arasında USD 
kuru yüzde 63,3 oranında artmıştır. 
Mevcut durumda yalnızca elektrik 
üretimi için kullanılan doğal gazın fi-
yatı döviz kurundaki bu artışa yaklaş-
mıştır. Ağustos 2018’e kadar elektrik 
üretimi için temin edilen doğal gaz 
sübvanse edilmiştir. Başka bir ifade 
ile doğal gazla elektrik üreten santral-
lara verilen gaz maliyet rakamlarının 
altında olmuş, yatırımcı özel şirketler 
kamu zararı ve yurttaşlara çıkarılan 
faturalar pahasına desteklenmiştir. 

“Rasyonel işleyeceği” iddia edilen 
piyasa mekanizması sonucunda, 
hâlihazırda elektrik talebinin arz 
kapasitesinin gerisinde kalması ve 
planlama olmayışından ötürü özel-
likle fosil yakıt esaslı birçok santralın 
ölü yatırım olduğu, bu ölü yatırımla-
rın kredilerle yapıldığı, özel sektörün 
ödeyemediği kredi borçlarının şu 
veya bu şekilde Hazine’ye ve tüke-
ticilere yansıtılacağını görmezden 
gelen ve ayrıca “kapasite bedeli” adı 
altında bu irrasyonel yatırımlara des-
tek çıkan enerji yönetiminin bilgisi ve 
becerisinin tartışmalı olduğu açıktır. 

İthal kaynağa dayalı elektrik üretim 
politikaları adım adım terk edilmeden; 
serbestleştirme ve özelleştirmelerden 
vazgeçilmeden; yenilenebilir kaynak-
lara dayalı elektrik üretim altyapısı ge-
liştirilmeden; toplum çıkarlarını esas 
alan kamusal planlamaya dayalı ku-
rumsal üretim, iletim, dağıtım politi-
kaları uygulanmadan ülke ve toplum 
aleyhine politika ve zamların süreceği 
gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Başkanı

Tüketici Grubu Bir Önceki Döneme Göre 2017 Yılı 4. Çeyreğe Göre

Mesken 9,0 22,0

Ticarethane 14,0 27,4

Sanayi (Alçak Gerilim) 14,0 26,8

Sanayi (Orta Gerilim) 14,1 27,6

Tarımsal Sulama 14,0 27,4
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16 BASIN AÇIKLAMASI

Oda Başkanı 
Yunus Yener, 
"17 Ağustos 

1999 Marmara 
Depreminin 
19. Yılı ve 

Yapı Denetimi" 
üzerine 16 

Ağustos 2018 
tarihinde yazılı 
bir açıklama 

yaptı.

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA 
DEPREMİNİN 19. YILI VE YAPI DENETİMİ

Depremlere Karşı Etkili Önlemler 
Almak İçin

TMMOB’ye Bağlı Odaların Görev 
ve Yetki Alanına Giren Kamusal 

Mesleki Denetim, Yeterlilik, 
Eğitim ve Belgelendirmeye 

Dayalı Yeni Bir Yapı Denetimi 
Modeli Gerekiyor

Türkiye dünyadaki en etkin dep-
rem kuşakları arasında yer alan 
Akdeniz-Alp-Himalaya kuşağı üze-
rindedir. Ülke toprakları ile sanayi 
ve barajlarının büyük kısmı bu aktif 
deprem kuşağının üzerinde yer al-
maktadır. Bu gerçekliğe karşı etkili 
önlemler alabilmek için, depremin 
çok disiplinli bir mühendislik, mi-
marlık, şehir plancılığı alanı olarak 
görülmesi gerekir. Ancak bu disip-

linler rant çıkarları için dışlanmak-
tadır. 17 Ağustos 1999 Marmara 
ve 12 Kasım Düzce Depremleri 
sonrasındaki yapı denetimi düzen-
lemelerinde kamusal denetim ti-
carileştirilmiş ve meslek odalarının 
önerileri dışlanmıştır. Yapı Denetim 
Yasası’nda kamu yapıları denetim 
dışı tutulmuş ve yasanın kapsamı 
daraltılmıştır. TMMOB’ye bağlı Oda-
ların mevzuatla tanınmış görevleri 
içinde bulunan mühendislik, mi-
marlık hizmetlerinin mesleki yeter-
lilik, eğitim, belgelendirme, denet-
leme gereklilikleri de dışlanmıştır.

Planlama, mühendislik, mimarlık, 
yapılaşma ve kamusal denetime 
ilişkin sorunlara ayna tutan, yüz-
yılın afeti olarak anılan ve yakla-
şık 340 bin yapının önemli ölçüde 
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yıkıldığı veya hasar gördüğü, on 
binlerce yurttaşımızın yaşamını 
kaybettiği 1999 Marmara Dep-
reminden hiçbir ders alınmadığı; 
Deprem Şurası, Ulusal Deprem 
Konseyi gibi oluşumların devre dışı 
bırakılması ile, Van depremi ve di-
ğer depremler sonucu oluşan sos-
yal yıkım tablosu ile, mevzuat dü-
zenlemelerinin rant eksenli olması, 
kentsel dönüşüm programlarının 
esasen ranta yönelik muhtevası ve 
bütün ülkenin imara açılması ile 
tekrar tekrar ortaya çıkmıştır.

Türkiye bugün, 19 yıl önceki Mar-
mara depreminden daha iyi du-
rumda değildir. Yer seçimi karar-
larında, yapı tasarımı, üretimi ve 
denetiminde bilimsel, bütünlüklü 
bir düzen yoktur. Öyle ki sorunlu 
dolgu alanları, dere yatakları ve 
kıyılar imara açılmakta, her yere 
AVM ve gökdelenler yapılmakta-

dır. Yanlış ulaşım politikaları, yan-
lış kentsel dönüşüm uygulamaları 
ve yanlış mega projelerin artması, 
su yatakları ile yeşil alanlar arasın-
daki bağların koparılması, sel-su 
baskınlarının artması, ısı adaları-
nın oluşması gibi olgular deprem-
lerin yıkıcı etkilerini artırıcı sonuç-
lar oluşturmaktadır. Bu sorunlara 
deprem olgusunu ve depremlere 
dayanıklı yapı stokunu artırma 
gerekliliğini gözetmeksizin yapı-
lan son imar affı ve depremlerde 
toplanma yerleri olan alanlardaki 
hızlı yapılaşma eklendiğinde ülke-
mizin depremlere hazır olmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu noktada be-
lirtmek isteriz, yapı denetimi uy-
gulamasını yönlendiren kararlar 
ve ilgili tüm mevzuatın, TMMOB 
ve bağlı Odalar, üniversiteler ve 
ilgili kesimlerin katılımıyla düzen-
lenmemesi durumunda ülkemizi 

yeni büyük sosyal afetler ve yıkım-
lar beklemektedir.

Depremler ve büyük doğa olayları-
na karşı bütünlüklü, sağlıklı, insan-
ca bir yaşam ve çevre için alınması 
gereken önlemler ivedi bir öneme 
sahiptir. Depremlere karşı önlem-
ler bütünlüğü, güvenli yapılaşma 
ve halkın sağlıklı kent ve doğal çev-
re hakkı için neoliberal piyasacı ve 
rantçı yaklaşımlar reddedilmelidir. 
Mevcut Yapı Denetim Yasası’nın 
öngördüğü, ticari yanı ağır basan 
yapı denetim şirketi ve öngörülen 
teknik müşavirlik şirketi modeli 
yerine uzmanlık ve etik niteliklere 
sahip yapı denetçilerinin etkinliği-
ne dayalı, meslek odalarının sürece 
etkin katılımını sağlayacakyeni bir 
planlama, tasarım, üretim ve de-
netim süreci modelinin benimsen-
mesi gerekmektedir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Başkanı
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KANAMA DURDURULAMIYOR, KRİZ 

DERİNLEŞİYOR…(40)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 40'ın tam metnine http://www.mmo.org.tr/yayinlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet 

Türk Lirasına olan güvenin hızla erimesi, buna karşılık Merkez Bankası’nın Saray’ın etkisi ile pasif kalması ve yükselen belirsiz-
likler, oldukça tahripkar kur artışlarına yol açtı. Özellikle Ağustos ayındaki büyük kayıplarla doların fiyatı yılbaşından 10 Ağustos’a 
yüzde 70, bir ay öncesine göre yüzde 37, son haftada yüzde 27, Kara Cuma öncesi güne göre de yüzde 12 arttı.

Dövizdeki artışı kısmen dengelemek için artırılmış ama yetersiz de kalsa TL faiz oranları, reel sektörü mengeneye sıkıştırdı ve 
reel sektör, büyük bilanço sarsıntıları yaşadı. Döviz açığı olan firmaların kur zararları firma dengelerini alt üst ederken, bankalar 
kredi dönüşlerinde büyük sorunlar yaşıyorlar. Bu durum, daha da içinden çıkılmaz bir hale doğru hızla yol alırken kanamanın nasıl 
durdurulacağı bilinmiyor.

Tek adam rejiminin baş etmekte zorlandığı en büyük ve baş sorun, enflasyon. Tüketici enflasyonu Temmuz ayı itibarıyla yıllık yüzde 
16’ya yaklaştı. Sanayicinin fiyat artışlarını yansıtan Yurt İçi Üretici Fiyat artışı Yİ-ÜFE’nin Temmuz itibarıyla, yıllığı yüzde 25’i 
buldu.  Dövizde tırmanışı frenleyecek bir başarı sağlanamadığı için artan maliyetler önümüzdeki aylarda da fiyatları yukarı çeke-
cek ve ağırlıkla bu etkiyle yıllık enflasyon rahatlıkla yüzde 20’yi bulacak. Böyle bir enflasyonun yükselen ülkeler arasında bir tek 
Arjantin’de olduğu, onun da çareyi IMF ile stand-by anlaşması yapmada aradığı biliniyor.

Yüksek enflasyon özellikle dış yatırımcılar açısından risk ve bilinmezlik demek. Onlar da bunu görerek Türkiye borsasına gelmi-
yor, mevcut yatırımlarını da en az zarara uğrayacak şekilde dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Yıllığı 58 milyar dolara ulaşan cari açığın 
finansmanında dış kaynak bulunamıyor. Açıklanan cari açık bilançoları,  dışarıdan hiç kaynak girmediğini ve açığın rezervler ile 
belirsiz kaynaklardan karşılandığını ortaya koyuyor. Yerli cephane ise hızla tükeniyor.

Yüksek enflasyon beraberindeki tüm parametrelerde tahribatı artırıyor. Belirsizlik ortamı yatırımdan caydırıyor, enflasyon reel gelirl-
eri düşürüyor, iç tüketimi sınırlıyor. İç pazara dönük büyüme gerileyen taleple beraber hızla yavaşlıyor. Özellikle üçüncü çeyrekten 
itibaren önce büyümede durgunluk, sonra hızla küçülme bekleniyor. 

Yükselen cari açığı, yükselen kurlar izliyor. Yükselen kurların iki büyük tahribatı var. Biri 217 milyar dolarlık döviz borçlusu 
şirketlerin bilançolarını bozuyor ve borç geri ödemelerini artırıyor. Sadece Şubat-10 Ağustos döneminde dolar kurunun 3,70’ten 6,45 
TL’ye çıkması ile, net döviz açığı olan firmaların kur yükü ya da zararı 600 milyar TL’yi bulmuş görünüyor.

Ekonomik şartların hızla IMF kapısını çaldırmaya zorladığı günler yaklaşırken sorun şurada düğümleniyor: AKP rejimi ekonomik 
yardım istediğinde şeffaflaşma, hesap verme, kayırmacılıktan uzak durma, insan hakları, mülkiyet hakları norm taleplerine kulak 
verme zorunluluğu olan bir duruma rıza gösterir ve siyasi yapıyı buna göre yeniden yapılandırır mı? Yoksa  siyasi kostümün tek 
bir düğmesine bile dokundurtmadan, Batı yerine kiminle uyumlu bir çatı (BDT?) altında olunacaksa,  toplumu buna katlanmaya mı 
zorlar?

Seçmenler, AKP’ye oy verenler de dâhil yoksullaşma, yüksek işsizlik içeren bir ekonomik seçeneğe, radikal bir eksen değişikliği ve 
sonuçlarına katlanır mı? Ne kadar, ne süre ile katlanırlar? Bunlar ortada yanıtlanmayı bekleyen sorular. 
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GİRİŞ
24 Haziran seçimlerinden çıkan sonuç 
ve tek adam rejiminin iç ve dış ekonomik 
aktörlere güven vermemesine ek olarak 
ABD ile yaşanan gerilim, kırılgan gös-
tergeleri iyice kötüleştirdi. Türk Lirası’na 
olan güvenin hızla erimesi, buna kar-
şılık Merkez Bankası’nın Saray’ın etkisi 
ile pasif kalması ve yükselen belirsizlik-
ler, oldukça tahripkâr kur artışlarına yol 
açtı. Özellikle Ağustos ayındaki büyük 
kayıplarla doların fiyatı yılbaşından 10 
Ağustos’a kadar yüzde 70, bir ay öncesi-
ne göre ise yüzde 37, son haftada yüzde 
27, Kara Cuma öncesi güne göre de yüz-
de 12 arttı.

TL faiz oranları, her ne kadar dövizdeki 
artışı kısmen dengelemek için artırılmış 
olsa ve yetersiz kalsa da - reel sektörü 
mengeneye sıkıştırdı ve reel sektör, bü-
yük bilanço sarsıntıları yaşadı. Döviz açı-
ğı olan firmaların kur zararları firma den-
gelerini alt üst ederken, bankalar kredi 
dönüşlerinde büyük sorunlar yaşıyorlar. 
Bu durum, daha da içinden çıkılmaz bir 
hale doğru hızla yol alırken, kanamanın 
nasıl durdurulacağı bilinmiyor. Hazırlan-
dığı söylenen Orta Vadeli Program’ın ve 
ABD ile süren gerilimi yumuşatmanın, 
yaratılamayan güveni biraz olsun yarat-
masından medet umuluyor.

Yüksek kur-yüksek faiz mengenesine 
sıkışan firmalar, bankacılık sistemini de 
tehdit ediyor. Bu firmalar için 2001 kri-
zinde uygulanan türde “İstanbul yaklaşı-
mı” adlı “can kurtarma operasyonu” yeni-
den dillendirilmeye başlandı.

Bir kısım firmaları ve bankaları su üs-
tünde tutmak için tasarlanan yaklaşı-
mın başarılı olup olmayacağı bir yana, 
Hazine’ye, oradan da halka ağır maliyet-
ler yükleyeceği şimdiden görülebiliyor.

Yaklaşan gündeme sanayi ve öteki reel 
kesim firmalarının ağır kur artışları ve TL 
faiz yükünden derin bir krize girmeleri 
damga vuracağa benziyor. Bununla bir-
likte, bu firmaların bu yıpratıcı dalgalarla 
baş etme çabalarını ve bunun bir parçası 
olarak da bankalarla, devletle yaşaya-
cakları can simidi kapma mücadelelerini 
de izliyor olacağız. 

24 HAZİRAN SONRASI
Olağanüstü Hal ikliminde adaletsiz bir 
yarışma ve kamu denetiminden uzak 
bir biçimde yapılan 24 Haziran 2018 se-
çimlerinde yeniden seçilen Recep Tay-
yip Erdoğan, Cumhurbaşkanı’na bağlı 
hükümet modelini de başlattı.

Kendisine, yani tek kişiye olağanüstü 
yetkiler veren; yasama, yürütme ve yar-
gıyı neredeyse tek elde toplayan bu yeni 
devlet biçimi parlamentoyu işlevsizleş-
tirirken yasamayı da Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleri ile gerçekleştirmeye baş-
ladı. Art arda çıkarılan kararnameler par-
lamentoya uğramadan Resmi Gazete’de 
yayımlanıyor ve 600 milletvekilinin an-
cak bundan sonra haberi oluyor. İki yıl-
dır sürdürülen OHAL kaldırıldı ama yeri-
ne içerik olarak ötekini aratmayan kalıcı 
bir düzenleme getirildi.

Saray’a bağlı yeni kabinede en ilgi çekici 
icraat daha önce başbakan yardımcılığı 
görevi yapan ve özellikle Londra piyasa-
sının yakından tanıyıp güvendiği Meh-
met Şimşek’in dışlanması, ona bağlı Ha-
zine Müsteşarlığı’nın Maliye Bakanlığı’na 
bağlanarak merkezileştirilmesi, bakan-
lık koltuğuna da Erdoğan’ın damadı Be-
rat Albayrak’ın oturtulması oldu.

Önceki hükümetlerde Enerji Bakanı 
olarak görev yapan Albayrak, yeni ka-
binede ekonominin tek sorumlusu ve 
Saray’ın en güvendiği isim oldu. Bu ba-
kanlığa aynı zamanda kamu bankaları, 
bankacılık ve sermaye piyasası ile ilgili 
üst kurullar ve dolaylı biçimde Merkez 
Bankası da bağlandı.

Türkiye’nin Batı dünyasının çağdaş dev-
letlerinin yönetim biçimleriyle çatışan 
yeni devlet yapısı kırılganlıklara yeni bo-
yutlar ekledi denebilir. Genelde Türkiye 
ekonomisinin bütün göstergelerinin 
büyük risk ve kırılganlık içermesi, özelde 
de yeni siyasi yapı ve onun kadrolaşma 
tercihleri iç ve dış piyasalardan henüz 
güvenoyu alamamasına yol açmış gö-
rünüyor.

Güven sorunu ya da rejime güvensizlik, 
bütün ağırlığını koruyor. İç ve dış aktör-
ler AKP rejimine, icraatına güven ifade 
etmeyen tarzda davranıyor, sermaye 

getirmiyorlar. TL yatırımlardan uzak du-
rarak, varolan döviz mevduatlarını TL’ye 
dönmeye pek yanaşmıyorlar.  Bütün 
bunların sonucu olarak da TL’nin değer 
kaybı sürüyor. Bundan kaynaklı enf-
lasyon en büyük risk. Döviz açığı, yani 
cari açık büyüyor ve açığın finansmanı 
için dış kaynak bulunamıyor, eldekilerin 
dibi kazınıyor, döviz rezervleri hızla eri-
yor. Seçimler öncesi yapılanlarla birlikte 
kamu harcamaları kamu gelirlerinin çok 
gerisinde yer alıyor ve merkezî bütçe 
de önemli açıklar vermeye, kamu daha 
çok borçlanmaya ve daha yüksek faizler 
ödemeye başlamış durumda.

2017’de ve 2018’in ilk yarısında doping-
le büyütülmüş ekonominin yarattığı 
anomalilerin faturası ödenmeye baş-
larken, yılın ikinci yarısında ekonomide 
yavaşlama hissediliyor ve büyüme ibresi 
yerini küçülmeye terk ediyor.

ENFLASYON TIRMANIŞTA
Enflasyon, tek adam rejiminin baş et-
mekte zorlandığı en büyük ve baş so-
run. Tüketici enflasyonu Temmuz ayı 
itibarıyla yıllık  yüzde 16’ya yaklaştı.  
Mevsimsellikten arındırılmış verilerle 
çekirdek enflasyon göstergelerinin üç 
aylık ortalamaları incelendiğinde, enf-
lasyonun ana eğiliminin yüksek seviye-
sini koruduğu gözleniyor.

Tüketici enflasyonunda en ağır kalemi 
gıda oluşturuyor. Yaklaşık 16 puanlık yıl-
lık enflasyonun 4,4’ü gıdadan geliyor.  

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflas-
yonu Temmuz ayında 0,51 puan artarak 
yüzde 19,4 olarak gerçekleşti. Yıllık enf-
lasyon işlenmemiş gıdada yükselirken, 
işlenmiş gıdada nispeten yatay seyretti. 
Bu dönemde, mevsimsellikten arındırıl-
mış verilerle yatay bir seyir izleyen işlen-
memiş gıda fiyatlarında kayda değer bir 
düzeltme gözlenmedi. İşlenmemiş gıda 
grubunda yıllık enflasyon yüzde 24,4’e 
ulaştı. 

Gıdadan sonra, yıllık birikimli enflas-
yonda ikinci sıra ulaştırma sektörünün. 
Birikimli tüketici enflasyonunun dört-
te bir ağırlığı ulaştırma alt dalıyla ilgili. 
Yıllık enflasyonun yüzde 24’ü geçtiği 
bu dalda, özelikle kamu ulaştırması ve 
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taksi-servis ücretlerinin zam beklentisi 
önümüzdeki aylara kalmış görünüyor. 

Dayanıklı mal ve diğer temel mallar gru-
bunda birikimli döviz kuru etkilerine 
bağlı olarak genele yayılan yüksek fiyat 
artışları devam ediyor. Bu doğrultuda, 
dayanıklı tüketim mallarında mobilya, 
otomobil ve beyaz eşya grupları öne 
çıktı. Sonuç olarak, Türk Lirası’ndaki bi-
rikimli değer kaybı, ithal içeriği yüksek 
olan temel mallar grubu enflasyonunu 
olumsuz etkilemeye devam ediyor. 

Sanayicinin fiyat artışlarını yansıtan 
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) 
Temmuz itibarıyla, yılda yüzde 25’i bul-
du.  

Üretici fiyatlarında gözlenen ve alt 
gruplar geneline yayılan yüksek fiyat ar-
tışlarında, Türk Lirası’ndaki birikimli de-
ğer kaybı belirleyici oldu. İmalat sanayi 
yıllık enflasyonu Temmuz’da 1,18 puan 
artışla yıllık yüzde 25,28’e yükseldi. Bu 
dönemde, petrol ve ana metal hariç, 
imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellik-
ten arındırılmış ana eğilimi yüksek sevi-
yesini korudu.

Sanayicinin ürettiği ara malı fiyatla-
rındaki artışta, demir-çelik, kimyasal, 
plastik ve kauçuk, tekstil ve kâğıt ürün-
leri öne çıktı. Sermaye malı fiyatlarında 
gözlenen artışta ise motorlu kara ta-
şıtları ile parça-aksesuarları, makineler 
ve metal yapı ürünleri belirleyici oldu. 
Bu dönemde dayanıklı tüketim malla-
rı fiyatları mobilya, tüketici elektroniği 
ve ev aletleri kaynaklı olarak yükseldi, 
dayanıksız tüketim malları fiyatları ise 
(başta et ürünleri ve yağ olmak üzere) 
gıda ürünleri ile tütün ve giyim fiyatları 
öncülüğünde arttı. Sonuç olarak, Tem-
muz ayında tüketici fiyatları üzerindeki 
üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları 
güçlü seyrini korudu. 

Yapılan her ithalat -yıllık olarak ortalama 
250 milyar dolara yakın- maliyet enf-
lasyonu yaratıyor ve önce sanayicilerin 
ürün fiyatını devamında da perakende-
cinin tüketici fiyatlarını yükseltiyor. 

Dövizde tırmanışı frenleyecek bir başarı 
sağlanamadığı için artan maliyetler önü-
müzdeki aylarda da fiyatları yukarı çeke-
cek ve ağırlıkla bu etkiyle yıllık enflasyon 

rahatlıkla yüzde 20’yi bulacak. Böyle bir 
enflasyonun yükselen ülkeler arasında 
bir tek Arjantin’de olduğu, onun da ça-
reyi IMF ile stand-by anlaşması yapmada 
aradığı biliniyor.

Merkez Bankası, 31 Temmuz’da yayımla-
dığı Enflasyon Raporu’nda Nisan ayında 
yüzde 8,4 olarak açıkladığı 2018 enf-
lasyon tahminini 5 puan artırarak revi-
ze etti. Bu da Merkez Bankası’nın 2018 
için yüzde 13,4 enflasyon öngörmesi 
demek. Banka, enflasyonun 2019’da ise 
yüzde 9’a inerek tek haneye gerileyece-
ğini belirtti.

Ne var ki bu öngörüler ve tahminler, 
birçok iç ve dış ekonomik yorumcu ta-
rafından yeterince inandırıcı bulunamı-
yor. Enflasyondaki gidişat kontrol vaat 
etmediği gibi, “tek adam” yönetiminin 
enflasyonu kontrolde yetersiz kalacağı 
kanısı da yaygınlaşıyor.

Enflasyonun yüksek seyri, birikimlerini 
korumak isteyen mevduat sahibinden 
varlık değerlerini koruma kaygısındaki 
girişimciye kadar herkesi güvenli bir li-
mana, dövize, dolara, avroya yöneltiyor. 
Çünkü TL’ye verilen faizler enflasyonla 
baş edemiyor. TL faizlerinin yakın za-
manda bir ayda beş puana yakın artı-
rılmasına rağmen TL faizi, birikimleri, 
varlıkları enflasyona karşı koruyamıyor.

Yüksek enflasyon özellikle dış yatırımcı-
lar açısından risk ve bilinmezlik demek. 
Onlar da bunu görerek Türkiye borsası-
na gelmiyor, mevcut yatırımlarını da en 
az zarara uğrayacak şekilde dışarı çıkar-
maya çalışıyorlar. Yıllığı 58 milyar dola-
ra ulaşan cari açığın finansmanında dış 
kaynak bulunamıyor. Açıklanan cari açık 
bilançoları,  dışarıdan hiç kaynak girme-
diğini ve açığın rezervler ile belirsiz kay-
naklardan karşılandığını ortaya koyuyor. 
Yerli cephane de hızla tükeniyor.

Yüksek enflasyon beraberindeki tüm 
parametrelerde tahribatı artırıyor. Be-
lirsizlik yatırımdan caydırıyor, enflasyon 
reel gelirleri düşürüyor, iç tüketimi sınır-
lıyor, iç pazara dönük büyüme gerileyen 
taleple beraber hızla yavaşlıyor. Özellik-
le üçüncü çeyrekten itibaren önce bü-
yümede durgunluk, sonra hızla küçül-
me bekleniyor.

EKONOMİK SIKIŞMA VE ABD 
GERİLİMİ

Ekonomik parametrelerinde, başta enf-
lasyon olmak üzere, büyük bir sıkışma 
yaşayan AKP rejiminin bunalımına bir 
de ABD ile yaşanan yüksek geriliminin 
yükü eklendi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkan 
Yardımcısı Mike Pence, Washing-
ton’daki Uluslararası Din Özgürlüğü 
Konferansı’nda yaptığı açıklamada, tu-
tukluluğu ev hapsine çevrilen Papaz 
Andrew Brunson’un derhal serbest bıra-
kılmaması halinde Türkiye’ye ciddi yaptı-
rımlar uygulayacaklarını söylemişti.

Konferanstaki sözlerini Twitter üzerinden 
attığı mesajlarla da tekrar eden Pence, 
“ABD Başkanı adına Cumhurbaşkanı Er-
doğan ve Türk Hükümetine bir mesajım 
var: Pastör Brunson’u şimdi serbest bıra-
kın ya da sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır-
lıklı olun” ifadesini kullanmıştı.

Gerilim Türkiye’nin risk priminin yük-
selmesinde etkili olurken “yaptırım” adı 
altında neler gelebileceği düşünülmeye 
başlandı ve 1 Ağustos akşamı adalet ve 
içişleri bakanlarına yaptırım kararı geldi.

ABD geriliminin karşılıklı restleşmelerle 
yarattığı tahribat ekonominin ateşinin 
yükselmesine yol açarken derin kırılma 
10 Ağustos Kara Cuma’da yaşandı ve 
dolar bir günde yüzde 12 artarak 6,40 TL 
bandına yaklaştı.  

Yaşanan olumsuzluklar, ülkelerin risk 
derecesini ölçen CDS’lere yani risk pri-
mine de yansıyor. Türkiye’nin yeni kabi-
ne kurulurken 300’ün altında seyreden 
risk primi, 16 Temmuz Pazartesi 328’i 
görerek rekor kırdı. Türkiye bundan 
önce Eylül 2015’te 315 ile tavan riski 
görmüştü. Ulaşılan risk katsayısı kom-
şu Yunanistan’ın 317 olan risk primini 
bile geçmiş durumda, en yakındaki 
Brezilya’nın 240 dolayında olan risk pri-
minin ise yüzde 35 üstünde.

17 Temmuz’da Merkez Bankası tarafın-
dan açıklanan Türkiye’nin dış borç geri 
ödeme yükümlülüğü verileri, önümüz-
deki 12 ayda çevrilmesi gereken dış 
borç tutarının yaklaşık 181 milyar dolar 
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olduğunu gösteriyor. 50 milyar dolar do-
layındaki cari açık ile birlikte bulunması 
gereken 12 aylık dış finansman ise 230 
milyar doları aşmış durumda. 

Durum, cari açığa eşlik eden kamu açı-
ğında da parlak değil. Merkezi  bütçenin 
Haziran sonu açığı yaklaşık 47 milyar 
TL’yi buldu. 2017’nin aynı döneminde 
bu açık 25 milyar TL idi.

Bu da öncelikle dolar fiyatının tırman-
masına neden oluyor. Ne var ki dövizde-
ki tırmanış karşısında TL faizinin artırıl-
maması firmaları döviz ile faiz arasında 
sıkıştırıyor. Hem kredi borçlusu firmalar 
hem de kredisini geri toplamada zorla-
nan banka sistemi ciddi basınç altında.

CARİ AÇIK SORUNU
Haziran ayı cari açık verileri, büyümenin 
yavaşlaması, altın ithalatının azalması ve 
turizm dövizi girişlerinin artmaya başla-
ması sonucu görece daraldı ve yaklaşık 
3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu gö-
rece daralmaya karşın, yıllığı 57,4 milyar 
doların üstünde ve millî gelirin yüzde 
7’sinden fazla, dolayısıyla önemli bir kı-
rılganlık göstergesi olmayı koruyor. 

Bir yıl içinde yenilenmesi gereken dış 
finansman tutarı 230 milyar dolar dola-
yında olan Türkiye açısından dış finans-
man bulmak giderek zorlaşacak. 

Cari açık yıllık olarak 57,4 milyar dolara 
yükseldi. Buradaki son bir yıllık artış 23 
milyar dolar. Artışın önemli kısmı, enerji 
fiyatlarının artışından ve altın ithalatının 
artmasından kaynaklandı. Ama ara malı 
ithalatı da arttığı için cari açıkta yeni bir 
tırmanış başladı.

2018’in ilk 6 ayında 31,2 milyar doları 
aşan cari açık, geçen yılın aynı döne-
mini 10 milyar dolar, yüzde 47,6 aşmış 
durumda. 

Bu hızlı tırmanışın yanında, açığın fi-
nansmanı da denizin kurumakta oldu-
ğunu gösteriyor. Doğrudan yabancı 
yatırım, daha çok emlak satışlarından 
kaynaklanarak sınırlı miktarda kalırken, 
sıcak para girişinin radikal biçimde 17,5 
milyar dolar girişten 800 milyon dolar 
çıkışa kadar gerilediği görülüyor.  Cari 

açığın finansmanında yeni kredi girişin-
den çok, bankaların dışarıdaki mevduatı 
içeri çektikleri görülmekte ve 4 milyar 
dolara yakın kaynağı belirsiz fon girişi 
ile açığın finanse edilmeye çalışıldığı 
izlenmektedir. Ayrıca ilk 6 ayda rezerv-
lerden de 8 milyar dolara yakın kullanım 
görülmektedir. 

Analiz Nisan-Haziran, yani döviz ku-
runun tırmanışının hızlandığı 3 ay için 
yapıldığında ise şu sonuçlara varılmak-
tadır: Bu 3 ayda cari açık 14,9 milyar do-
lara yaklaşarak 2017’nin aynı dönemini 
9,2 milyar dolar geçmiş bulunuyor. Bu 
3 ayda sermaye girişi 3 milyar dolara 
kadar inmiş bulunuyor ve aradaki 11 
milyar doların da rezervler ve “kaynağı 
belirsiz kaynaklardan” karşılandığı anla-
şılıyor. 

Bütün bunlar, cari açığı dış kaynakla fi-
nanse etmenin güçleştiğini, rezerv ve 
kaynağı belirsiz fonların da çok zorlandı-
ğını, Türkiye’nin kaynak bulma sorunun 
önümüzdeki günlerde daha da artaca-
ğını göstermektedir.

Haziran’dan itibaren büyüme ile birlikte 
tempo düşüşüne geçse de cari açık aynı 
zamanda dış kaynak ihtiyacını artırıyor. 
Türkiye’nin kredi notunu negatif etkili-
yor.

Yükselen cari açığı yükselen kurlar izli-
yor. Yükselen kurların iki büyük tahribatı 
var. Biri 217 milyar dolarlık döviz borç-
lusu şirketlerin bilançolarını bozuyor ve 
borç geri ödemelerini artırıyor. Sadece 
Şubat-10 Ağustos döneminde dolar ku-
runun 3,70’ten 6,45 TL’ye çıkmasıyla net 
döviz açığı olan firmaların kur yükü ya da 
zararı 600 milyar TL’yi bulmuş görünü-
yor. Şirketlerin dövize ihtiyacının artması 
finansal piyasalarda büyük stres yaratı-
yor. Bazı şirketlerin batabileceği ihtimali 
tüm banka alacaklarının sorgulanma-
sına ve kredi notlarının düşürülmesine 
gerekçe oluşturuyor.

Döviz kurundaki hızlı artışın ikinci büyük 
olumsuz etkisi, ithalatın ekonomi için-
deki büyüklüğünden dolayı genel fiyat 
düzeyini artırmada ortaya çıkıyor. Kur ne 
kadar artarsa, enflasyon o kadar yükseli-
yor. Çünkü ithal edilen ara malı ve enerji 

ürünleri, tüm üretilen mal ve hizmetle-
rin içine giriyor. Hatta tarım sektöründe 
daha fazla belirleyici durumda. 

FİRMALARDA SIKIŞMA VE 
İSTANBUL YAKLAŞIMI
Başta sanayi kesimi olmak üzere reel sek-
törün irili ufaklı tüm firmalarının bilanço-
ları, artan döviz ve faizlerle birlikte ağır 
erozyonlar yaşadı ve yaşamaya devam 
ediyor. Firmalar, hem faiz hem kur şoku 
yemiş durumda ve bilançolarda tahribat 
büyük. Sadece 2018 Şubat başından bu 
yana bakılırsa Türkiye ekonomisi 8 puan 
faiz şoku ve yüzde 70 dolayında kur şoku 
yemiş durumda. Bu dozajda bir şoka,  bi-
lançoların dayanıklı kalması/esnek yanıt 
vermesi kolay değil. 

Bankacılık kesiminden başlamak üze-
re, “Doğru dizayn edilmiş ve belli ma-
liyetlerin taraflarca yüklenildiği, iyi bir 
bilanço ve borç yapılandırma sürecine 
ihtiyaç” olduğu daha yüksek sesle ifa-
de edilmeye başlandı. Örneğin NTV’nin 
yayınına katılan Türkiye Bankalar Birliği 
Başkanı Hüseyin Aydın, Ağustos başın-
da “Kredilerde cari koşullarla yapılan-
dırma isteği gayet normal. Türkiye’de en 
son gündeme getirilen yapılandırmaları 
bankalar tarafından ticari mantık içinde 
üzerlerine düşenleri yapıyor. Yapılmaya 
da devam edecek. Bunlar Türkiye’nin iyi 
firmalarıdır. Elbette aramızda bir takım 
pazarlıklar olacaktır. Yapılandırmayla 
ilgili regülasyonun donuk krediler için 
düzenlemesi vardı. Canlı krediler için 
regülasyon yoktu. Birden fazla banka-
nın bir firmayı yeniden refinanse etmesi 
gerektiğinde kurumsal duruş ve disiplin 
gerekiyor. “İstanbul yaklaşımıyla” bir dö-
nem yapmıştık. Ülke bilançosuna katkı 
sağlayacak disiplin getirecek bir düzen-
lemeye kimse itiraz etmez,” diyordu. 

Neydi Aydın’ın 2001’de uygulandı dedi-
ği İstanbul Yaklaşımı? Hatırlatalım: 

“İstanbul Yaklaşımı” denen Finansal Ye-
niden Yapılandırma Programı (FYYP) sü-
reci için önce 31/Ocak/2002 tarihinde, 
4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların 
Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Mad-
delerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun çıkarıldı.
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Bankalarla anlaşan, borçlarını yeniden 
yapılandıran şirketler, bu kanunla nere-
deyse tüm vergilerden ve kamuya olan 
bazı yükümlülüklerinden muaf tutuldu-
lar. Bunun yanı sıra, söz konusu progra-
ma katılan bankaların sermayelerinde 
herhangi bir azalma olursa ve eksiklik 
sermayedarlar tarafından karşılanamaz-
sa, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan 
(TMSF) sermaye benzeri uzun vadeli 
kredi verilmesi karara bağlandı. TMSF, 
bu kaynağı Hazine’nin çıkaracağı özel 
tertip devlet iç borçlanma senedi olarak 
bankalara verdi.

Borçlarını ödemekte zorlanan şirketlere 
yeni şartlar, Türkiye Bankalar Birliği’nin 
hazırladığı bir Çerçeve Anlaşma ile su-
nuldu. Toplam 329 şirket, 6,3 milyar 
dolarlık borçlarının yapılandırılması için 
bankalarla görüşme yaptılar. Bunlardan 
318 şirketin, yaklaşık 6 milyar dolarlık 
borcu yeniden yapılandırıldı. Büyük 
şirketlerin 3,3 milyar dolarlık borçlarını 
özel bankalar, 1,1 milyarlık bölümünü 
ise kamu bankaları yeniden yapılandı-
rıldı.

Sektöre kamudan yaklaşık 3 milyar do-
larlık kaynak aktarıldı.

Dönemin Hazine Müsteşar Yardımcısı 
Hakan Özyıldız’ın belirttiğine göre, bu 
yaklaşımın uygulamasıyla, 1998 yılında 
Uzak Doğu Asya Krizi, 1999 Rusya Krizi 
ve Büyük Marmara Depremi ve büyük 
2001 Krizi gibi ekonomide kalıcı hasar-
lar yaratan olumsuzluklarla yıpranan 
büyük şirketler tedavi edilmeye çalışıldı. 
Sonunda “hasta” iyileşti. Üretim artma-
ya, işsizlik azalmaya, enflasyon ve faizler 
düşmeye başladı ama tedavinin ya da 
atılan can simidinin masraflarını, her za-
man olduğu gibi Hazine, yani vergi öde-
yen mükellefler karşıladı.  

Bugün, özellikle kur zararına uğrayan 
şirketlerin durumu ön planda. Mayıs 
ayı itibarıyla, net döviz açığı reel sektör 
firmaları için 217 milyar dolar tutarında. 
Bu açık pozisyon üzerinden kurdaki her 
10 kuruşluk artış, özel sektör üzerinde 
20 milyar TL’lik yük demek.

Şubat ayında 3,70 TL olan dolar, 9 
Ağustos’ta 5,45 TL’yi gördü. Bu, 217 

milyar dolar döviz açığı olan firmaların 
anılan sürede 380 milyar TL kur zararı 
yazmaları demek. 

Reel kesim bilançolarında hem kur zara-
rı hem de faiz maliyeti artışı önce karlı-
lıktan ardından da özkaynaklardan yen-
mesi demek. Gerekli esnekliği olmayan 
bilançolara sahip firmalar, iflas-konkor-
dato ile elenmeye başladılar bile. 

Öte yandan reel kesimin dış ve iç borcu 
çevirmede yaşadığı sıkıntı da banka ras-
yolarına ve karlılıklarına olumlu yansı-
mıyor. Banka kesiminde fazla sorun yok 
benzeri şeyler söyleniyor ama, özellikle 
kredi derecelendirme kuruluşları aynı 
fikirde değil. Uzun zamandır Türkiye 
banka sistemi kredi derecelendirme 
kuruluşlarının göz hapsinde. Bunlardan  
Fitch, 30 Temmuz’da Türk bankalarının 
yüksek risklerinin kredi profillerini teh-
dit etmeye devam ettiğini belirtti. Fitch 
TL’nin değer kaybetmesi, yüksek faiz 
oranları ve yavaşlayan ekonomik bü-
yümenin bankaların varlık kalitesi, per-
formansı, fonlama ve likiditesi için ciddi 
riskler oluşturduğunu ifade etti. Bu yıl 
sektör performansının bozulmasını bek-
lediklerini ve çoğu bankanın kredi notu-
nun hala negatif görünümlü veya nega-
tif izlenmede olmasını öngördüklerini 
vurgulayan Fitch, 20 Temmuz’da da Türk 
bankalarının kredi notunu indirmişti. 
Bankaların bazılarının not görünümü 
hâlen “negatif”te tutuluyor.

İşin daha zor kısmı, tahribat yaşanan 
reel kesim bilançoları. Doğru dizayn 
edilmiş ve belli maliyetlerin taraflarca 
yüklenildiği, iyi bir bilanço ve borç ya-
pılandırma sürecine ihtiyaç var. Reel ke-
simde yaşanan sorunlar finansal kesime 
anında yansır. 

Fitch, Moody’s, S&P gibi kuruluşların 
hem ülke hem de banka, firma notların-
da gittikleri indirimler, yaptıkları uyarı-
lar, dış kaynak teminini iyice güçleştire-
rek Türkiye’yi adım adım IMF’ye gitmeye 
zorluyor.

IMF’den kredi alıp IMF reçetesi uygu-
layan bir ülke olmaktan “IMF’ye borç 
veren(!)” bir ülke haline geldiğini iddia 
eden AKP’nin, bu durumu kabullenme-

ye ve kamuoyunda bu duruma düşmüş 
görünmeye sonuna kadar direneceği 
bilinse de ağırlaşan şartlar kulvara gir-
meye zorluyor.

SONUÇ
AKP rejiminin tek adam kostümü ile 
dünya ekonomisine hızla entegre olmuş 
ve ona ağır bağımlılıkları olan ekonomik 
yapıyı yönetmesi iyice zorlaştı ve sonun-
da koşar adım krize gidildi. 

Türkiye millî gelirinin yarısı kadar dış 
ticaret hacmi ile dünya ekonomisiyle 
hızla bütünleşmiş, yurt içinde 650-700 
milyar dolar arasında değişen yabancı 
varlık bulunduran bir ülke artık. Türki-
ye İran ya da Rusya gibi doğal kaynak 
ihracatçısı da olmadığına göre bu siyasi 
kostümüyle Batı figürlü ekonomik dans 
yapamaz diyenlere şöyle bir argüman 
da öne sürülüyor: AKP için öncelik Batı 
ekonomisiyle entegrasyonun sürmesi 
değil, bu siyasi kostümün önceliğidir. 
AKP tek adam kostümüne mecburdur 
ve bunu dayatır, bu siyasi kostümün 
altında kırılsa, dökülse, küçülüp yoksul-
laşsa da şekillenecek ekonomiyi dert 
etmez. Böyle bir ekonomiden şikâyetçi 
olanları da susturacak, bastıracak polis 
gücüne sahiptir.

Ekonomik şartların hızla IMF kapısını 
çaldırmaya zorladığı günler yaklaşırken 
sorun şurada düğümleniyor: AKP rejimi 
ekonomik yardım istediğinde şeffaflaş-
ma, hesap verme, kayırmacılıktan uzak 
durma, insan hakları, mülkiyet hakları 
norm taleplerine kulak verme zorunlu-
luğu olan bir duruma mı rıza gösterir ve 
siyasi yapıyı buna göre mi yeniden ya-
pılandırır yoksa siyasi kostümün tek bir 
düğmesine bile dokundurtmadan bu-
nunla nasıl bir ekonomik yapı ortaya çı-
kacaksa, Batı yerine kiminle uyumlu bir 
çatı (BDT?) altında olunacaksa,  toplumu 
buna katlanmaya mı zorlar?

Seçmenler, AKP’ye oy verenler de dâhil 
yoksullaşma, yüksek işsizlik içeren bir 
ekonomik seçeneğe, radikal bir eksen 
değişikliği ve sonuçlarına katlanır mı? 
Ne kadar, ne süreyle?
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MÜHENDİSLİK ANLATILARI

Bir ülke denizlerden ne kadar 
yararlanıyorsa o ölçüde bir 
denizci ülke olarak nitelendi-

rilebilir. Bu açıdan bakıldığında üç 
yanı denizlerle çevrili olan Türkiye 
için, bir denizci ülke denemez. De-
nizci olmanın aksine Türkiye deni-
ze sırtını dönmüş bir ülkedir. Bunu 
Türkiye’nin ulaşımdan turizme de-
nizlerden ne kadar az yararlandığı 
göstermektedir.

Denizcilik, geniş kapsamı olan bir 
alandır. Denizcilik dendiği zaman ilk 
akla gelen deniz taşımacılığı olabilir. 
Ancak taşımacılık yanı sıra deniz ile 
ilgili başka uğraşı alanları da vardır. 
Bunlardan biri gemi inşa sanayidir. 
Gemi inşa sanayi de bir deneyim ve 
birikim alanıdır. Türkiye İngiltere, İs-
kandinavya ve Japonya gibi denizci 
ülkelerle karşılaştırıldığında bu de-
neyim ve birikim açısından oldukça 
gerilerdedir.

Osmanlı Devleti zamanında gemi 
inşa sanayinin yönünü donanma, 
yani askeri amaçlar belirlemekteydi. 
Gemi inşa alanında teknolojik de-

ğişimin neden olduğu dönüşüme 
kadar, Osmanlı Devleti bu konuda 
kendi kendine yeterliliğini korudu. 
Özellikle 19. yüzyılda daha somut-
laşan teknolojik dönüşüm, Osmanlı 
gemi inşa sanayinde dışa bağımlılığı 
beraberinde getirdi. Donanma ithal 
edildi, yabancı uzmanlara ihtiyaç du-
yuldu. Osmanlı gemi tezgâhlarında 
inşa edilen ilk buharlı gemiler, 
1830'dan sonra Osmanlı Devleti ile 
Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri-
nin gelişmeye başladığı dönemde, 
1837 yılında denize indirildi. 

Osmanlı gemi inşa sanayinde do-
nanmanın önceliği ve öncülüğü söz 
konusu oldu. Donanmanın yanı sıra, 
yani sivil denizcilik alanında da gemi 
inşa sanayi konusunda bir  takım 
girişimler gündeme geldi. Bunların 
başında Şirket-i Hayriye’nin Has-
köy’deki bakım ve onarım tersanesi 
ve İstinye Tersanesi bulunuyordu. 
Bu birkaç girişim dışında Osmanlı 
Devleti’nin gemi inşa sanayi alanın-
da büyük ölçüde dışarıya bağımlı ol-
duğu söylenebilir.

Murat Koraltürk**

* Bu yazı, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin hazırladığı "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-III" isimli kitaptan alıntılanmıştır.
** Yrd. Doç. Dr., - mkoralturk@marmara.edu.tr

Cumhuriyet döneminde kendi ken-
dine yeter bir ülke yaratma amacı, 
sanayileşmeyi bir zorunluluk haline 
getirdi. 1930’ların özgün koşulların-
da devlet eli ve öncülüğünde sana-
yileşme başladı. Bu süreçte ülkenin 
ihtiyaç duyduğu temel malların, ülke 
kaynakları ile ve ülke içinde üretimi 
stratejisine dayanan planlar çerçe-
vesinde bir sanayileşme hareketi 
gündeme geldi. Gemi inşa sanayi bu 
hareketin sınırları içine alınmamışsa 
da Türkiye, ilk gemilerini 1930’larda 
inşa etti. Bu gemiler 1935’te denize 
indirilen Gölcük tankeri ve Şirket-i 
Hayriye’nin 1937’de denize indirilen 
Kocataş ve 1938’de denize indirilen 
Sarıyer adlı yolcu vapurlarıydı.

Şirket-i Hayriye’nin Gemi İnşa 
Deneyimi

1851'de Cevdet ve Fuat Paşaların gi-
rişimleri ile kurulan Şirket-i Hayriye, 
1945'te hükümet tarafından satın 
alınıncaya kadar İstanbul ve Boğazi-
çi arasında vapurlar ile yolcu taşıma-
cılığı yaptı. Şirket-i Hayriye, Osmanlı 

CUMHURIYET DÖNEMI INSA EDILEN ILK GEMILER  

ATA NUTKU*ve
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Devleti'nde kurulmuş ilk anonim 
şirketti. Kuruluşunda iki temel amaç 
güdüldü. Bunlardan, biri İstanbul 
ile Boğaziçi iskeleleri arasında daha 
önce kayıklar ile gerçekleştirilen 
ulaşımı kayıklara göre daha konfor-
lu ve güvenli olan buharlı gemilerle 
sağlamaktı. Diğeri ise ilk amacı ger-
çekleştirmek için kurulacak anonim 
şirketin Osmanlı ekonomisinde şir-
ketleşme sürecini başlatacak bir ör-
nek oluşturması düşüncesiydi. 

Şirket-i Hayriye yaklaşık bir asır sü-
ren ömrü boyunca Boğaziçi ile İstan-
bul arasında düzenli ulaşım imkânı 
sağladı. Bu imkân, bundan önce 
daha ziyade sayfiye olarak nitelen-
dirilen Boğaziçi'nde daimi ikametin 
ve imarın yaygınlaşmasına neden 
oldu. Boğaziçi'nin İstanbul ile bü-
tünleşmesi sürecine Şirket-i Hayriye 
hız verdi ve bu sürece yeni bir boyut 
kazandırdı.

Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk 
anonim şirket olan Şirket-i Hayriye, 
aynı zamanda kurulan ilk kent içi 
ulaştırma işletmesiydi. Bu ilklerin 
yanı sıra Şirket-i Hayriye denizciliğe 
ve gemiciliğe özgü bazı ilklere de 
imza atmış bir kuruluştur. Bunlar-
dan biri, ilk araba vapurlarını inşa 
ettirmiş ve işletmiş olmasıdır. İkisi de 
İngiltere'de inşa edilen gemilerden 
26 numaralı Suhulet 1870'te hizme-
te girdi, 1961'de söküldü. 1871'de 
hizmete giren 27 numaralı Sahilbent 
ise 1967'de söküldü. Bu gemilerin 
tasarımları, Şirket-i Hayriye'nin Has-
köy Tersanesi mühendislerine aitti. 
Şirket-i Hayriye'ye ait arabalı vapur-
lar ilk işlemeye başladığı zaman, işle-
rinin ellerinden alınacağını düşünen 
mavnacılar tepki göstermiş ve hatta 
gemileri taşa tutmuşlardı.

Şirket-i Hayriye'nin Hasköy 
Tersanesi'nin temelleri 1861'de 
atıldı. Gemi inşasından çok bakım-
onarım amaçlı bir tesis olan Hasköy 
Tersanesi, başlangıçta birkaç bina-
dan ibaret bir atölye idi. Bu tesise 
1884'te 45 metre uzunluğunda bir 
kızak ilave edildi. Buharla çalışan bir 
de ırgat, monte edildi. 1910 yılında 
ise yeni bir kızak daha ilave edildi. 
Bu arada ırgat buhar yerine elektrik-
le çalışır hale getirildi. Tersane bün-
yesinde torna tezgâhları, inşa atöl-
yesi ve marangozhane oluşturuldu.

Şirket-i Hayriye, faaliyet süresi bo-
yunca 3 araba vapuru, 74 yolcu va-
puru, 3 kömür vapuru ve 1 gezinti 
teknesi olmak üzere toplam 81 par-
çayı bulan bir vapur filosuna sahip 
oldu. Şirketin 77 parçadan oluşan 
araba ve yolcu vapurlarının 66’sı İn-
giliz, 6’sı Fransız, 2’si Alman, 1’i Hol-
landa tezgâhlarında inşa edildi. 2 va-
pur ise Hasköy Tersanesi’nde yapıldı.

Şirket-i Hayriye'nin yurtdışında inşa 
edilen gemilerinin bazıları ise Has-
köy Tersanesi’nde monte edildi. 
1872’de İngiltere’de inşa edilen ve 
parçalar halinde Türkiye'ye getirilen 
28 numaralı Meymenet, 29 numaralı 
Nüzhet, 30 numaralı Refet, 31 numa-
ralı Amed Şirket-i Hayriye'nin Hasköy 
Tersanesi'nde monte edildiler. Bu 
birbirinin eşi olan bu 4 vapur 1905'te 
hizmet dışı kaldı.

35 numaralı İşgüzar ve 36 numa-
ralı Mirgün vapurları da 1881'de 
Hasköy'de monte edildiler. 35 numa-
ralı vapur 1905'te çarpışma sonucu 
Haliç'te battı. Daha sonra çıkartılan 
bu vapur, 1914'te römorköre dönüş-
türüldü ve hizmet dışı kaldığı 1930'a 
kadar çalıştı. 36 numaralı vapur ise 
1910'da hizmet dışı kaldı.

Hasköy Tersanesi Birinci Dünya Sa-
vaşı sırasında gerek yara alan Şirket-i 
Hayriye vapurlarının onarımı ve ge-
rek kömür taşımak için bazı vapurla-
rın düzenlenmesi için yoğun çalıştı. 
Çanakkale’deki görevini 10 Ağustos 
1914’te tamamlayarak İstanbul’a geri 
dönen 26 numaralı Suhulet araba 
vapuru, 22 Eylül 1914’te Yeşilköy’den 
aldığı köprücü bölüğünü ağırlıkları 
ile birlikte taşırken Büyükçekme-
ce kıyılarında sis yüzünden karaya 
oturdu. Hasköy Tersanesi'nde ona-
rıldıktan sonra tekrar hizmete gir-
di. Mart 1915'te Sirkeci Haydarpa-
şa-Bakırköy arasında askeri taşıma 
amacıyla kullanılan Şirket-i Hayriye 
vapurlarından 33 numaralı Nusret ve 
34 numaralı Gayret vapurları Hasköy 
Tersanesi'nde yapılan düzenlemeler 
ile kömür taşımaya uygun hale geti-
rildiler. 41 numaralı Metanet vapu-
ru da Hasköy Tersanesi'nde kömür 
taşıma gemisine dönüştürüldükten 
sonra, 22 Ocak 1916’da sefere kon-
du. Aynı yıl 39 numaralı Neveser va-
puru Hasköy Tersanesi'nde kömür 
gemisi haline getirildi. 42 numaralı 
Resanet vapuru 7 Şubat 1917'de 
kömür getirmek üzere İstanbul 
Boğazı'ndan Karadeniz'e çıktı. Dikili-
kaya üzerinden 5 mil geçtikten son-
ra düşman denizaltısının saldırısına 
uğradı. Mürettebatı tarafından ya-
raları kapatılarak yoluna devam etti. 
Ereğli'de hafif bir onarım gördükten 
sonra İstanbul'a geri döndü. Hasköy 
Tersanesi’nde onarıldı. Mart 1917’de 
Karasu açıklarında düşman denizal-
tısının saldırısına uğradı.

Kocataş ve Sarıyer Vapurları

Şirket-i Hayriye’nin çeşitli alanlar-
daki ilkleri arasında, Cumhuriyet 
döneminde Türkiye’de ilk yolcu 



25

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  AĞUSTOS 2018  www.mmo.org.tr  

ğaziçi Mecmuası'nda gemilerin inşa-
sını izlemek isteyen halkı, tersaneye 
taşıyabileceklerini "Bu yeni vapur-
ların fabrikamızda ve kızak üstünde 
sureti imalini görmek ve Türk işçile-
rinin nasıl bir maharet ve dikkatle 
vazifelerini ifa ettiğini temaşa ile vic-
dani bir fahrü zevk duymak isteyen 
muhterem vatandaşlarımızın, ne va-
kit arzu ederlerse Şirket-i Hayriyece 
tahsis kılınacak vasıta ile fabrikayı zi-
yaret etmeleri mümkün olduğu ilan 
olunur." sözleri ile duyurdular. 

Denizcilik ile ilgili kişilerce bu ge-
milerin inşası önemli bir başarı 
olarak nitelendirildi. Bu bağlamda 
dönemin denizcilik üzerine yazan 
isimlerinden Abidin Daver, "Şirket-i 
Hayriye'nin Hasköy fabrikasından 
çıkarken büyük bir inşirah ve iftihar 
duyduğumu söylemek isterim. Gü-
zel bir gemi inşaat tezgahı vücuda 
getirdiği için Şirket-i Hayriye'yi teb-
rik ederim." dedi. 

Yıllarca Boğaziçi'nde binlerce yolcu 
taşımış olan bu iki küçük gemiden 
Sarıyer 1983'te, Kocataş ise 1984'te 
sessiz sedasız hizmetten çekildiler. 
Her iki geminin inşasında da Şirket-i 
Hayriye’nin Hasköy Tersanesi’nde 
bakım onarım amaçlı çalışmalarla 
edinilmiş birikim ve deneyimin etkisi 
olduğu düşünülebilir.

Gölcük Tersanesi’nde İnşa Edilen 
İlk Gemi

Lozan Antlaşması ile Boğazların as-
kerden arındırılması ve özel bir ko-
misyon tarafından yönetiminin söz 
konusu olması üzerine Türkiye bu 
koşullar altında donanmasına İs-
tanbul ve Boğazlara yakın yeni bir 
üs arayışına girdi. Bu bağlamda en 
uygun yerin İzmit Körfezi olduğuna 
karar verildi. Aynı yıl Marmara Üssü 

gemilerini inşa ettirmiş olması da 
bulunmaktadır. Şirket-i Hayriye'nin 
Hasköy Tersanesi'nde inşa edilmiş 
ve birbirinin eşi olan gemilerden 
Kocataş 1937'de, Sarıyer ise 1938'de 
denize indirildi. Her iki gemi de 
1938'de hizmete girdi. O sırada ter-
sanenin başında bir Alman H. Dilg ve 
yardımcısı Almanya'da eğitim gör-
müş olan mühendis Rıza Bey vardı. 
Yerli işgücü ile inşa edilen gemiler 

33 metre boyunda, 6,6 metre enin-
deydi. Hidiv Abbas Hilmi Paşa'nın 
Nimetullah adındaki yatından sö-
külen buhar makinelerinin takıldığı 
gemiler, 10 mil hız yapabiliyorlardı. 
157 grostonluk gemiler, 373 yolcu 
taşıma kapasitesine sahiptiler.

Gemilerin inşa sürecinden özellikle 
İstanbul halkı yakından haberdar 
edilmeye çalışılır. Bu amaçla Şirket-i 
Hayriye idaresi yayın organı olan Bo-

Kocataş Vapuru

Sarıyer Vapuru
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Bahri ve Kocaeli Müstahkem Mevki 
Kumandanlığı kuruldu. Bu ilk giri-
şim, yanı sıra, Gölcük’ü Türk denizci-
lik tarihi açısından gündeme getiren 
bir başka gelişme TBMM’de 30 Ara-
lık 1924’te kabul edilen bir yasa ile 
Bahriye Vekaleti’nin kurulması oldu. 
Milli Müdafaa Vekaleti’nden (Milli 
Savunma Bakanlığı) bağımsız; eği-
tim, tatbikat ve denetleme gibi alan-
larda ise Erkan-i Harbiye-i Umumiye 
Reisliği’ne (Genelkurmay Baskanlığı) 
bağlanan Bahriye Vekaleti’nin kuru-
luş amacı ve görevi, ülkenin sınırlı 
mali imkanları dahilinde donanmayı 
yeniden kurmaktı. Bu amaçla yurt 
dışından gemi satın alınmasından 
çok, mevcut gemilerin onarılarak 
donanmaya kazandırılması düşü-
nüldü. Bu amaca bağlı olarak Türk 
donanmasının ateş gücünün önemli 
bir parçasını oluşturan, ancak bakım 
ve onarım bekleyen Yavuz kruvazö-
rünün onarımı gündeme geldi. Bir 
Fransız şirketi ile anlaşma yapıldı. 
Ancak İstanbul’da Yavuz’un havuz-
lanmasına yetecek büyüklükte bir 
havuzun olmaması nedeniyle, bir Al-
man şirketinin Gölcük’te uygun bir 
yüzer havuz yapmasına karar verildi. 
Bu bağlamda Gölcük’te onarım atöl-
yeleri, barınma barakaları, mayın, 
akümülatör ve torpido fabrikaları 
kurularak Gölcük’teki gemi inşa sa-
nayinin temeli atılmış oldu.

Gölcük Tankeri ve Ata Nutku

Yavuz kruvazörünün bakım ve onarı-
mı için kurulan Gölcük Tersanesi’nde 
bir süre sonra bakım ve onarımın öte-
sinde, gemi inşa etme becerisini de 
göstermek yönünde adımlar atıldı. 
Bunun ilk ürünü Gölcük tankerinin 
inşasıdır. 26 Temmuz 1934’te kızağa 
konan Gölcük tankerinin su sathın-
da boyu 58,60 metre, genişliği 9,40 

metre, derinliği 3,70 metreydi. Ağırlı-
ğı 1250 ton olan tankerin çektiği su 
3,10 metreydi. Taşıma kapasitesi 750 
ton olan tankerin 700 beygir gücün-
de makineleri vardı ve tek pervane-
liydi. Hızı asgari 11,5 mil olan gemi-
nin 29 mürettebatı bulunuyordu.  
Cumhuriyet tarihinde Türkiye gemi 
tezgâhlarında inşa edilen ilk gemi 
olan Gölcük tankeri 16 ay gibi o dö-
nem için kısa sayılabilecek bir sürede 
denize indirilecek duruma geldi. Bu 
ilk girişim, ilgilileri heyecanlandırdı 
ve Gölcük tankerinin ardından ter-
sanede bir su gemisi ve başka küçük 
gemilerin inşası tasarlandı.

Donanma için inşa edilen Gölcük 
tankerinin önce 30 Ekim 1935’te 
denize indirilmesi planlandı. An-
cak hava muhalefeti, törenin yapıl-
masını engelledi. Geminin kızakta 
kalmasının teknik olarak sakıncalı 
olduğu düşünüldüğünden 1 Kasım 
1935 Cuma günü, süre elvermediği 
için geniş katılımın sağlanamadığı 
bir törenle Gölcük tankeri denize 
indirildi. Geminin denize indirilmesi 
sırasında teknenin kızakta hare-
ket etmemesi üzerine 50 kadar 
işçinin çabası ile gemi kızakta 
harekete geçti ve denize indi.

1983’te hizmet dışı kalan Gölcük 
tankerinden çok daha modern 
gemiler bugün Türkiye tersa-
nelerinde inşa edilmekte hatta 
bunlar yurt dışına da satılmak-
tadır. Ancak Gölcük tankerinin 
inşası Türkiye için o dönem iti-
barıyla önemli bir başarıydı. Göl-
cük tankerinin inşası bir zihniye-
te karşı zaferi temsil ediyordu. 
Bu zihniyet kısaca, “Türkiye’de 
gemi yapılamaz.” sözü ile ifade 
edilmekteydi. Gölcük tankerinin 
inşası bu anlayışı yıktı. Bunun ar-

kasındaki öncü kişi yaşamı boyunca 
Türkiye’de gemi inşa sanayini ve bi-
limini kurmak için çalışmış olan Ata 
Nutku’ydu. 

Ord. Prof. Ata Nutku, modern klavuz-
luk teşkilatının kurucusu olan babası 
Süleyman Nutku’nun Üss-ü Bahri Ko-
madoru bulunduğu sırada, 27 Ekim 
1904 tarihinde şimdi Yunanistan 
sınırları içinde bulunan Preveze’de 
doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hay-
darpaşa Terakki Mektebi ve Kadıköy 
Sultanisi’nde tamamladı. 1917 yılın-
da girdiği Heybeliada’daki Bahriye 
Mektebi Makina sınıfını pekiyi de-
rece ile bitirdi. Bahriye Mektebi’nde 
özel olarak açılan “İnşaat-ı Bahriye” 
Şubesi’ne 1921 yılında kaydolarak, 
“Gemi İnşaatı Yüksek Mühendisi” 
unvanını aldı. Yurtiçi ve yurtdışında 
çeşitli tersanelerde çalışan Nutku, 
Gölcük ve Taşkızak tersanelerinin 
modernleştirilmesinde önemli gö-
revler aldı. 

Ağustos 1938’de İngiltere’ye sipariş 
edilen gemilerle ilgili komisyona 
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seçildi ve 31 Mart 1938’de Instituti-
on of Naval Architects–INA (İngiliz 
Gemi Mühendisleri Cemiyeti) üyeli-
ğine kabul edildi. 1941 ve 1942 yıl-
larında İngiltere’de inşa edilmekte 
olan Sultanhisar ve Murat Reis sını-
fı gemilerin fen komisyonu üyeliği 
yaptı. Savaş nedeni ile gemilerin tes-
lim edilmemesi üzerine Türkiye’ye 
döndü.

1943’te Deniz Makine Yarbay rütbe-
sinde iken istifa edip İTÜ’ye girerek; 
yürüttüğü eğitim, öğretim faaliyet-
lerini akademisyen olarak sürdür-
meye başladı. 1948’de profesör 
unvanı aldı. 1953 yılında İTÜ Gemi 
Enstitüsü’nü ve gemi model deney 
havuzu ile hidrodinamik laboratua-
rını kurdu. 1952–1957 yılları arasın-
da zamanın Denizcilik Bankası’nda 
yönetim kurulu üyesi olarak da gö-
rev yaptı. Bu dönemde tersanelerin 
geliştirilmesi ve modernizasyonu 
için çalıştı.

Daha sonra Kaliforniya Berkeley 

Üniversitesi’nde misafir profesör 
olarak görev aldı. Society of Naval 
Architects & Marine Engineers–SNA-
ME (Amerikan Gemi Mühendisleri 
Cemiyeti) üyeliğine seçildi. ABD, İn-
giltere, Almanya, İtalya, Danimarka 
ve İspanya’da çeşitli tersanelerde in-
celemeler yapıp kongrelere katıldı.

Türkiye’ye dönüşünden itibaren FAO 
ile ilişkiler kurarak, balıkçı tekneleri-
nin model deneyleri, taka ve çektir-
melerin geliştirilmesi ve pervane-
lerinin ıslahı üzerinde araştırmalar 
yürüttü; çelik kosterler için projeler 
geliştirdi. 1964 ve 1965 yıllarında, 
Napoli ve Cenova üniversitelerinde, 
ders, seminer ve araştırmalara katıl-
dı; Hollanda’da Deft Üniversitesi’nde 
incelemelerde bulundu. 

1970-1971’de Maryland 
Üniversitesi’nde çalıştı; 1972’de 
yeniden Türkiye’ye döndü. 1974 
yılı TÜBİTAK Mühendislik Hizmet 
Ödülü’nü aldı. 30 Ocak 1994 tarihin-
de aramızdan ayrıldı.

Denizci bir aileye mensup olan Ata 
Nutku, Türkiye’de modern kılavuz-
luk teşkilatının kurucusu olan Sü-
leyman Nutku’nun oğludur. 1904’te 
doğan Ata Nutku, Almanya’da gemi 
mühendisliği eğitimi aldı. Gölcük 
tankerinin planlarını çizdiği sırada 
donanmada yüzbaşı rütbesi ile gö-
rev yapmaktaydı. Gölcük ve Taşkı-
zak askeri tersanelerinin modern-
leştirilmesi için çalışan Ata Nutku, 
1948’de Deniz Kuvvetlerinden yar-
bay rütbesiyle emekli oldu. Yüksek 
Mühendis Okulu’nda gemi inşaiye 
dersleri veren Ata Nutku, 1953’te 
Gemi Enstitüsü’nü kurdu. Ordinar-
yüs profesör olarak uzun yıllar ders 
veren Ata Nutku, meslek yaşamında 
bir yüzer havuz, iki mayın dökme 
gemisi, üç şehir hattı vapuru, dört 
araba vapuru, ve Deniz Nakliyat’a 
ait Abidin Daver şileplerini inşa etti. 
100 metre uzunluğunda gemi mo-
del deney havuzunu ve laboratu-
varını gerçekleştirdi. Türkiye gemi 
inşa sanayinin öncü ismi Ata Nutku 
1994’te vefat etti.

Gölcük Tersanesi'nde İnşa Edilen Gölcük Gemisi
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Ata Nutku, teknik yetersizliklerin 
ötesinde bir zihniyete ve atalete 
karşı mücadele verdi. Gölcük tan-
kerinin inşası sırasında karşılaş-
tığı engeller bunu açıkça ortaya 
koymaktadır. Oğlu Prof. Dr. Yavuz 
Nutku, Amiral Afif Büyüktuğrul’un 
henüz yayımlanmamış olan anıla-
rından konuyla ilgili olarak şunları 
nakleder: “Gölcük tersanesinde 
yapılan ilk gemi olan Gölcük yağ 
gemisi denize indirildi. Bu gemiyi 
İnşaiye Yüzbaşısı Ataullah Nutku 
planlamıştı. İnşa kararı almak için 
bir hayli uğraştı. Çünkü Gölcük er-
kanı ya da müdürleri bu geminin 
yapılmasını istemiyorlardı. Çünkü 
onlarda bu inşaatın sorumlulu-
ğunu alacak cesaret yoktu... Ata 
tarafından Avrupai bir çalışma sis-
temi kurulmuştu. Ata işçi olarak her 
başvuranı alıyordu ama ilmi esas-
lara göre kabiliyeti olmayanları da 
hemen işten çıkarıyordu. Fabrika 
müdürleri ise Gölcük yağ gemisinin 
bütçesi üzerinden başka işler yap-
mak istiyorlardı. Zaten bu yol onla-
rın hep kullana geldiği bir sistemdi. 
Buna Ata razı değildi ve fabrika mü-
dürlerine başka iş için metelik bile 
koklatmıyordu. Karşılığında fabrika 
müdürlerinde Ata’ya karşı müthiş 
bir reaksiyon başlamıştı. Açık açık, 
“Bu gemi yapılmayacak.” ve “Nihayet 
bunu hurdacılara satacağız.” gibi çir-
kin sözler söyleniyordu. Bu reaksiyon 
o kadar şiddetli idi ki gemi denize in-
dirilirken hiçbir tören yapılmamıştı. 
Gemi, bizler ve Ata’nın arkadaşları 
huzuruyla sessiz sedasız denize indi-
rilmişti. Ortada fabrika müdürlerin-
den kimse yoktu. Bizler Ata’yı tebrik 
ettik.”

Ata Nutku’nun Gölcük tankerinin 

inşası sırasında mücadele ettiği zih-
niyet, geminin hemen denize indiril-
mesinin ardından da kendisine karşı 
dostane olmayan tavrını gösterdi. 
Bu olayı oğlu Prof. Nutku, “Babam 
Gölcüğün inşaatı sırasında çok iyi 
çalışan işçilere bir akşam köfte çı-
kartılması için mutfağa emir vermiş. 
Sonuçta böyle bir yetkisi olmadığı 
için Divan-ı Harbe verilmiş. Neyse ki 
“köfte davasından” beraat etmiş! Bu 
olay ailemizde bir efsane olmuştu.” 
diye anlatır.

Gerek Amiral Afif Büyüktuğrul’un 
anılarında dile getirdikleri, gerek 
oğlu Prof. Nutku’nun anlattıkları, Ata 
Nutku’nun Cumhuriyet dönemin-
de inşa edilen ilk gemi olan Gölcük 
tankerinin yapımı sırasında teknik 
yetersizlikler dışında aslında bir zih-
niyete karşı mücadele verdiğini gös-
termektedir.

Gerek Kocataş ve Sarıyer vapurla-
rının, gerek Gölcük tankerinin inşa 
öyküleri, Türkiye’de çok genç olan 

modern gemi inşa sanayinin baş-
langıcına dair önemli bilgiler içer-
mektedir. Bu gemilerin hepsi ithal 
ikamesi amacı ile yerli tezgâhlarda 
üretilmiştir. Şirket-i Hayriye bir özel 
işletmedir. Kocataş ve Sarıyer va-
purlarının inşası gündeme geldiği 
sırada daha önce yapıldığı gibi yurt 
dışından gemi satın alabilecek mali 
olanaklardan yoksundur. Dolayısıy-
la yurtiçinde daha ucuza mal edi-
lebileceği düşünülerek bu iki gemi 
inşa edilir. Şirket-i Hayriye dönemin 
halkla ilişkileri belki de en iyi yürüten 
nadir kurumlarından birisidir. Gemi-
leri daha ucuza temin etmenin yanı 
sıra, bu gemileri kendi tersanesinde, 
yani yurtiçinde inşa etmeyi de bir 
tanıtım unsuru olarak değerlendi-
rir. Gölcük tankerinin inşasında da 
kendi kendine yeten bir ülke yarat-
ma ülküsünün egemen olduğu bir 
dönemde, Türkiye’de gemi de inşa 
edilebileceğini göstermek arzusu 
ve Ata Nutku’nun bu yöndeki kişisel 
gayretlerinin çok belirleyici olduğu 
göze çarpmaktadır.
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1 Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Üyesi - evrenozgur@hotmail.com

Evren Özgür1

Türkiye’de Güneş Enerjisinin 
Gelişimi ve Mevcut Durumu

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde topraklarımızın 
verimliliği gibi güneşlenme potansiyelimiz de çok 
yüksektir. Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli 

Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresinin 
2.737 saat (günlük toplam 7,5 saat), yıllık toplam gelen 
güneş enerjisinin 1.527 kWh/m² (günlük toplam 4,2 kWh/
m²) olduğu tespit edilmiştir. Güneş enerjisi potansiyeli 
380 milyar kWh/yıl olarak hesaplanmıştır. Ülkemizin bu 
verimli toprakları üzerine kurulan güneş enerjisi santral-
leri, doğaya ve ülke ekonomisine değer katarak, elektriği-
mizi fosil yakıtlar yerine temiz ve yerli enerjiden üretme-
mizi sağlamaktadır. 

Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) Yenilene-
bilir Enerji Genel Müdürlüğü (eski Elektrik İşleri Etüt İda-
resi Genel Müdürlüğü) tarafından 2008 yılında hazırlan-
mıştır. Buna göre Türkiye’nin eğimi üç dereceden düşük, 
yani güneş santrali kurmaya elverişli ve yıllık güneşlenme 
miktarı metrekarede 1650 kWh’den yüksek ve santral ku-
rulmasına uygun alanlar (4600 km²) göz önüne alınarak, 

termik güneş enerjisi potansiyeli yılda 380 milyar kWh 
(380.000 MWh) olarak hesaplanmıştır.12 Bu hesap göster-
mektedir ki Türkiye güneş enerjisinden elektrik üretimine 
çok yatkın bir coğrafyadır. Ancak bu potansiyelin verimli 
bir şekilde kullanılamadığı açıktır.

Güneşlenme potansiyeli Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığın-
da Türkiye en çok güneş alan ülkelerden birisidir, ancak 
bu potansiyel yeteri kadar kullanılamamaktadır. Güneş 
enerjisini en iyi kullanan ülke olan Almanya’nın günlük 
toplam güneşlenme potansiyeli 2,81 kWh/m² iken kurulu 
gücü, Türkiye’nin kurulu gücünden yaklaşık 10 kat daha 
fazladır. Türkiye güneş enerjisinden elektrik üretmeye 
2014 yılında kurulan ilk kurulu güç ile başlamıştır. Bu yıla 
kadar güneş enerjisi yalnızca konutlarda ve büyük ölçekli 
tesislerde su ısıtmak için kullanılmıştır ve Türkiye güneş 
enerjisi ile su ısıtmada Çin ve ABD’nin ardında dünyada 
üçüncü sıradadır. Su ısıtmakta kullandığımız güneşi elekt-
rik üretmekte de kullanmaya başlamamız biraz geç olsa 
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da, Türkiye 2017 yılında güneş enerjisi kurulu gücünü en 
çok artıran Avrupa ülkesi olmuştur. 

Türkiye güneşin gücünü yeni anladığı yıllarda 40,2 MW’lık 
kapasite ile Avrupa ortalamasının çok çok altında olması-
na rağman son yıllarda, özellikle lisanssız santraller saye-
sinde kurulu güç oldukça artış göstermiştir.

Güneş enerjisinden elektrik üretmenin iki metodu vardır. 
Bunlar lisanslı ve lisanssız üretim modelleri olarak bilin-
mektedir. Lisanssız üretim modeli, kurulu gücü 1 MW’ı 
geçmeyen tesisleri ifade etmektedir. Bu modelin temel 
amacı şebekeye ihtiyaç duyulmadan tesisin kendi elektrik 
ihtiyacını karşılamasıdır, ancak üretimin tüketimden fazla 
olması halinde tesisin şebeke bağlantılı olarak kurulması 
ve fazla üretimin şebekeye aktarılması da mümkündür. 
İkinci model ise lisanslı santrallerdir. Bu santraller, üretim 
lisansı alınan, şebeke bağlantılı ve daha büyük ölçekli 
üretim modelidir. Bu modelde üretilen elektrik direkt ola-
rak şebekeye verilir ve devletin belirlemiş olduğu elektrik 
alım fiyatından satılır. Lisanslı üretim modelinin başvuru 
süreçleri, katkı payları ve yatırım maliyetleri fazla oldu-
ğundan lisanssız üretim modeli kurulu güç bakımından 
lisanslı santrallerden çok daha fazladır.

Ülkemizde lisanssız elektrik üretimi yapan santraller; kü-
çük sistemler kurularak, şebekeye ihtiyaç duyulmadan, 
kendi öz tüketimini karşılayan veya şebekeye bağlantılı 
olup üretiminin fazlasını şebekeye veren sistemler ola-
rak kurgulanmıştır. Lisanssız elektrik üretimi için TEİAŞ 
trafo kapasitelerini güncel olarak açıklamaktadır. 2017 
yılı Kasım ayı verilerine göre elektrik piyasasında lisanssız 
elektrik üretimine ilişkin yönetmelik kapsamında lisanssız 
güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üretimine şimdiye 
kadar 6.745,8 MW kapasite tahsis edilmiş, lisanssız güneş 
enerjisine toplam 6.472,83 MW çağrı mektubu verilmiştir. 

 Şekil 1. 2018 Haziran Sonu Lisanssız ve Lisanlı Güneş Santralleri Kurulu Gücünün Dağılımı 

Lisanssız güneş enerjisi santrallerinin, lisanslı güneş ener-
jisi santrallerine oranı aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 1’de gösterildiği gibi lisanssız güneş santrallerinin, 
toplam kurulu gücün neredeyse %100’ü olduğu gö-
rülmektedir. Lisanssız santrallerle birlikte artan güneş 
enerjisi kurulu gücünün, ülkemizin sahip olduğu güneş 
potansiyelinin kullanılmaya başlandığının bir göstergesi 
olsa da aslında dağılımın Şekil 1’deki gibi olması çok da 
sağlıklı bir durum değildir. Keza lisanlı santrallerin prose-
dürlerinin çokluğu ve lisans bedellerinin yüksekliği ya-
tırımcıları öz tüketimi az olduğu halde büyük santraller 
kurmaya yöneltmiştir. Lisanssız santraller kadar lisanslı 
santrallerin de büyümesi ülkemiz güneş enerjisi sektörü 
açısından geleceğe yönelik atılan adımları güçlendire-
cektir. Bu amaç doğrultusunda, lisanslı santral kurulumu-
nu teşvik etmek adına devlet tarafından posedürlerin ve 
bedellerin hafifletilmesi yoluna gidilmesi geleceğe yöne-
lik bir adım olabilir. 

Şekil 2’de verilen Türkiye’deki lisanssız kurulu güç dağılı-
mında güneş enerjisi %94’lük oranla yine lider konumda-
dır. Oysa lisanslı santrallerde güneş enerjisi diğer kaynak 
türleri arasında en az kurulu güce sahiptir. Bu durum ül-
kemizde lisanssız üretim modelinin güneş enerjisi ile bü-
tünleştiğinin göstergesidir. 

Lisanslı elektrik üretimi ise piyasada faaliyet göstermek 
üzere 1 MW kurulu güçten daha büyük santrallerde, öz tü-
ketim göstermek zorunda kalmadan direkt şebekeye bağ-
lı elektrik üretim modelidir. Güneş enerjisine dayalı üretim 
tesisi kurmak amacıyla yapılacak ön lisans başvuruları 
her yıl Kasım ayının ilk beş iş gününde, TEİAŞ tarafından 
açıklanan kapasite çerçevesinde EPDK tarafından alınır. 

 Şekil 2. 2018 Haziran Sonu Türkiye’de Lisanssız Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı 
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Başvuruların ön inceleme ve değerlendirmesi EPDK ta-
rafından yapılmaktadır. Teknik değerlendirme, ilgili mev-
zuat çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 
şebekeye bağlantı görüşlerinin değerlendirmesi ise TEİAŞ 
tarafından yapılmaktadır. Aynı bağlantı noktasına ve/veya 
aynı bağlantı bölgesine bağlanmak isteyen birden fazla 
başvuru olması halinde sisteme bağlanacak olanın seçimi 
üretim sahası kurulacak alanlara verilen kapasiteler doğ-
rultusunda TEİAŞ tarafından yarışma ile yapılır.

Güneş enerjisi lisanslı üretiminde şimdiye kadar 600 
MW’lık kapasite yaratılmıştır. Bu kapasite, GES Atlası ya-
yımlandıktan sonra TEİAŞ trafo merkezi kapasitelerini 
belirleyerek, ilki 12.05.2014, sonuncusu 30.04.2015 tari-
hinde olmak üzere 6 adet paket kapsamında katkı payı 
ödeme karşılığında ihale usulüyle dağıtılmıştır. 2013 yılın-
da ön lisans başvuruları yapılan GES yarışması 27 bölge-
de, 12 trafo merkezinde 600 MW bağlantı için yapılmıştır. 
Toplamda 6 adet ihale yapılarak 600 MW güneş enerjisi 
santrali projesi tahsis hakkı 49 adet şirkete verilmiştir. 

Açılan bu 600 MW’lık kapasiteye ek olarak bir de YEKA 
ihalesi yapılmıştır. Buna göre Konya Karapınar bölgesine 
1.000 MW kapasitesinde lisanslı güneş enerjisi santrali 
kurulacaktır. Bu ihaleyi kazanan firmanın kuracağı sant-
ralle birlikte AR-GE merkezi de kurulacaktır ve ayrıca yıl-
da asgari 500 MWp yerli güneş modülü üretecek fabrika 
da inşa edilecektir. Kurulacak bu tesis ülkemize yenilene-
bilir enerji alanında çok ilerleme sağlayacaktır.  

Lisanslı santrallerde üretilen elektrik, üreticinin avanta-

 Şekil 3. 2018 Haziran Sonu Türkiye’de Lisanslı Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı
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jına göre serbest fiyatlardan veya YEKDEM fiyatlarından 
alım garantisiyle yatırımcılarına garanti getiri sözü ver-
mektedir. Aynı şekilde Karapınar’da faaliyete geçecek 
olan 1.000 MW’lık santral de 15 yıl boyunca 6,99USD-
cent/kWh elektrik alım garantisiyle üretim yapacaktır.

Şekil 3’te görüldüğü gibi lisanslı santrallerde güneş ener-
jisi % 0,03’lük oranla en az kurulu güce sahiptir. Bu oran 
lisanssız santrallerde % 94 idi. 

Bütün bu gelişmelerin ışığında Türkiye’nin kurulu gücü 
yıldan yıla; nüfusa, artan ihtiyaçlara, teknolojik gelişme-
lere ve teşvik mekanizmalarına bağlı olarak artmaktadır. 
Türkiye’nin toplam kurulu gücü 2018 yılı Haziran ayı sonu 
verilerine göre bir önceki yıla oranla %2,3 artışla 87.138,7 
MW’a ulaşmıştır. Kurulu güç içerisinde GES’lerin payı bir 
önceki yıla göre %38 artışla 4.725,9 MW’a ulaşmıştır.

2018 Haziran sonu verilerine göre lisanslı santral sayısı 3, 
lisanssız santral sayısı ise 2017 yılında 3613 iken Haziran 
sonunda 5419’a yükselmiştir. Lisanssız santral sayısın-
daki % 50 artış, geçen seneki üç kat artış kadar olmasa 
da güneş enerjisinden elektrik üretmeye olan talebin ne 
kadar fazla olduğunu göstermektedir. 2017 yılı sonunda 
lisanslı güneş santrallerinin toplam kurulu gücü 17,9 MW 
iken 2018 Haziran sonunda santral sayısında bir değişiklik 
olmamış devreye alınan kapasite artarak 22,9 MW’a çık-
mıştır. Lisanssız santrallerin kurulu gücü 2017 yılı sonu iti-
barıyla 3.402,8 MW iken (Türkiye toplam kurulu gücünün 
%4’ü) 2018 Haziran sonunda 4.703,0 MW (toplam kurulu 
gücün %5,4’ü) olmuştur.

Ülkemiz güneş enerjisi potansiyelini geç fark etmesine 
rağmen, kısa sürede santral kurulumlarını hızlandırmış-
tır. Aşağıdaki tabloda yıllara göre kurulu güç dağılımı ve 
elektrik üretim değerleri gösterilmiştir. Veriler 2018 yılı 
Haziran sonu rakamlarıdır. 

Tabloda görüldüğü üzere 2016 ve 2017 yıllarında kuru-
lu güç yaklaşık olarak dörder kat artmıştır. 2018 yılı verisi 
Haziran sonu rakamları olduğundan şimdilik 1,4 katlık ar-
tış gerçekleşmiştir. Yıl sonuna kadar bu artışın da geçen 
yıllardaki gibi olması beklenmektedir. 

Günümüzde global çapta çevresel sorunların da gün-
demde olması güneş enerjisine olan yönelmeyi artırmış-
tır. Ülkeler yenilenebilir enerjiye yaptıkları yatırımları ar-
tırırken, dünya genelinde iklim değişikliğine ve sera gazı 
salımına karşı gösterilen ortak tutum da bu pazarın geliş-
mesindeki önemli etkenlerdendir.

Ayrıca, kurulan bu santrallerin ürettiği elektrik tamamen 
yerli enerji olduğundan yıldan yıla artan üretim miktarı 
da ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaktadır. 
Aynı zamanda enerji talebinin karşılanmasının gün geç-
tikçe zor ve pahalılaşmaya başladığı günümüz dünya 
düzeninde enerji ihtiyacının yerli ve yenilenebilir kay-
naklardan karşılanması son derece önemlidir. Ancak gü-
neş santrallerinden elde ettiğimiz yerli enerjinin yanında 
kurulan santrallerde kullanılan ekipman ve teknolojinin 
yerlileşmesi de çok büyük önem taşımaktadır. Nitekim 
yerli ekipmanlarla kurulan santrallere YEKDEM tarafından 
verilen ekstra ödemeler ve YEKA ihalesine getirilen yerli-
lik şartı bunun en önemli göstergeleridir. İkincisinin yapıl-
ması planlanan güneş YEKA ihalesinde pil ve depolama 
ile ilgili yeni yerlilik şartlarının getirileceğinden bahsedil-
mektedir. Bu da ikinci güneş YEKA ihalesini alan firmanın 
ülkemizde pil ve depolama alanında yatırım yapması ve 
bu teknolojilerin de yerlileşmesi anlamına gelmektedir.

Görüldüğü üzere ülkemizde enerji alanında bilinçlenme 
ve devlet teşvikleri ile beraber, yenilenebilir enerji üreti-
mine talep her geçen gün artmaktadır. Bu durum hem 
dışa bağımlılığımızı azaltmakta hem de çevresel sorunla-
rın arttığı, doğal kaynakların azaldığı günümüzde bu so-
runlarla başa çıkmayı önemli ölçüde sağlamaktadır. 
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  Kurulu Güç (MW) Elektrik Üretimi (GWh)

2014 40,2 17,4

2015 248,8 194,1

2016 832,5 1043,1

2017 3402,7 2429

2018 4725,9 1912

Tablo 1. Yıllara Göre Güneş Enerjisi Kurulu Güç ve Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim 
Değerlerinin Değişimi



33                      TEKNOLOJİ DÜNYASI

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  AĞUSTOS 2018  www.mmo.org.tr  

1 ASME tarafından (www.asme.org/engineering-topics/articles/energy/sun-train-shines-new-life-vintage-rail) Nisan 2018 tarihinde yayımlanan bu yazı,  Dr. Ümit 
Keskin tarafından dilimize çevirilmiştir. 

2 Yardımcı Editör, Makine Mühendisliği Dergisi, ASME.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN TREN 
NOSTALJİK DEMİRYOLUNDA HAYATA 
GÖZLERİNİ YENİDEN AÇTI

Agam Shah2

Sun Train Shines New Life on Vintage Rail1

Byron Körfezi Treni, Sydney 
yakınlarında yer alan, 1,8 
mil kadar uzanan Avustralya 

sahili boyunca işleyen bir seyahat 
hattıdır. Bu körfez, plajları, sörf et-
kinlikleri ve vahşi yaşamı ile ünlü-
dür. Orijinal olarak 1894 yılından 
2004 yılına kadar faaliyet gösteren, 
82 mil uzunluğunda bir hat üzerin-
de işleyen bu nostaljik tren, aynı 
zamanda tamamen güneş enerji-
siyle çalışması için üzerine yeni do-
nanım eklenmesi sebebiyle de ün 
kazanmıştır.

Fotoğraf 1. Avustralya'daki Bir Demiryolu Şirketi, Bugünlere Miras Kalan, Terk Edilmiş Bir Treni Restore Etti ve Güneş 
Panelleri ile Güçlendirdi

Wayne Brown / Wikimedia Commons
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Yüz kişi kapasiteli, iki vagonlu tren, 
neredeyse 1949 yılında ilk kez üre-
tildiği zamanki halini andırıyor ve 
her yönüyle büyüleyici görünüyor. 
Vagonların dış tavanına 6,4 kW güç 
üretebilen, 128 adet esnek ve ince 
film güneş paneli takılmıştır.

Bahsi geçen paneller bir batarya 
takımını şarj etmektedir ve böyle-
ce tren saatte 60 kilometreye va-
ran hızlarda, 50 kilometrelik düz 
arazide seyahat edebilmektedir. Bu 
bataryalar, ayrıca ana istasyondaki 
vagon hangar çatısına monte edil-
miş olan 30 kW'lık bir dizi fotovol-
taik malzemeden de enerji çekebil-
mektedir. Bu fotovoltaik malzeme, 
elektrikli trenin batarya takımını 30 
dakikadan daha kısa bir süre içinde 
şarj edebilmektedir.

Byron Körfezi Demiryolu Şirketi'nin 
trenin güneş enerjisi dönüşümü 
için sözleşme yaptığı Lithgow De-
miryolu Atölyesi'nin genel müdürü 
Tim Elderton, "Trenin yeniden şarj 
edilmemesi durumunda, güneş 
panelleri şebekeye elektrik besle-
mektedir," diyor. Yerel olarak ko-
nuşlanmış bir yeşil enerji tedarik 
edici, demiryoluna güneş enerji-
sinden fazla ürettiği elektrik için 
ödeme yapmaktadır.

Elderton, “Güneş bulutların ardına 
gizlendiği zaman bile, evirecimiz 
bize şebekeye 17 kW değerinde 
güç aktarımı yaptığımızı göster-
mektedir, ” diyor ve “Ben bir demir-
yolu makine mühendisiyim ve bir 
demiryolu şirketinin trenlere güç 
temin etmek için dizel yakıta para 
harcadığı geleneksel durumdan 

ziyade, güneş enerjisiyle üretilen 
gücü şebekeye aktararak para ka-
zanabilmesini hâlâ hayretle karşılı-
yorum,” diye ekliyor.

Bu tren daha önce 300 beygir gü-
cündeki Cummins dizel motorlara 
sahipti. Bu motorların birisi sökül-
dü ve elektrikli bir tahrik ünitesi ile 
yeri değiştirildi, diğeri ise tekerlek 
çekişinde kullanılan balast ağırlığı 
olarak muhafaza edildi. Elderton, 
“Diğer motor, elektrikli tahrik üni-
tesiyle veya güneşten şarj etme 
sistemiyle ilgili yanlış giden bir şey 
olması durumunda kullanılabil-
mektedir," diye belirtiyor.

Dönüşümü gerçekleştirirken, özel-
likle de motoru, şanzımanı, boru-
ları ve kabloları kurarken zorluklar 
yaşandı. Toplamda yaklaşık olarak 
650.000 ABD doları kadar bir dönü-
şüm maliyeti çıktı. Dönüşüm, hava 
frenlerini çalıştırmak için elektrikli 
hava kompresörleri kurmak ve güç 

tüketimini azaltmak için tüm ay-
dınlatmaları LED'lerle değiştirmek 
gibi modifikasyonları içeriyordu.

Bu nostaljik tren, ilk yirmi gününde 
10.000'den fazla yolcuyla başarılı 
bir başlangıç yaptı. Bir müze bölü-
münün restorasyon projesi, güneş 
enerjisi ile çalışan trenlere yönelik 
sorular alan Lithgow Demiryolu 
Atölyesi ve Byron Körfez Demiryolu 
Şirketi için aniden ticari bir fırsata 
dönüştü. Bahsi geçen bu iki şirket, 
bu günlerde ilgili teknolojiyi üret-
mek ve ihraç etmek için ortak bir 
ticari girişim başlatmayı planlıyor.

Byron Körfezi Treni her şeye rağ-
men hala yeni ve sadece kısa bir 
mesafe boyunca çalışıyor. Bunun 
yanı sıra, bataryayla çalışan vagon-
larla yük trenleri kullanıma girmek 
üzere ve güneş panelleri de genel 
olarak trenlerin modernizasyo-
nunda önemli bir rol oynayacağa 
benziyor.

Fotoğraf 2. 128 Adet Esnek ve İnce Film Güneş Paneli 6,4 kW Elektrik Üretebilmektedir

Byron Körfezi 
Demiryolu Şirketi
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1 ASME tarafından (www.asme.org/engineering-topics/articles/energy/blowing-with-the-wind) 2018 yılının Şubat ayında yayımlanan bu yazı,  Dr. Ümit Keskin 
tarafından dilimize çevirilmiştir. 

2 Eric Butterman bağımsız bir yazardır

RÜZGÂRLA ESMEK

Eric Butterman2

Blowing with the Wind1

Rüzgâr türbinleri birkaç fark-

lı enerji kaynağı gibi verim-

li kullanıma dayanıyor, bu 

yüzden Arturo Villegas'ın ekibi 

kendilerine ait Aerodinamik Akış 

Yönlendirici aracılığıyla bir üni-

versite rüzgâr tünelinde ortala-

ma katsayı iyileştirilmesiyle ilgili 

yaklaşık yüzde onluk bir artış elde 

ettiğinde, o an bunu kutlama za-

manıydı. Ve bu aynı zamanda 

ekibin test etmeye devam etme 

sebebiydi. Ekibin teknolojisinin 

ardındaki sadece bir yönlendir-

me ve yeniden yönlendirme me-

selesiydi. Villegas'ın ekibinin tür-

binler üzerine yaptığı çalışmaları 

rüzgâr santrallerine uygulamak 
oldukça kolay bir yaklaşımdı. Vil-

legas, “Küçük bir ayarlamayla ya-
pılabilecekler inanılmaz,” diyor.

Strateji: Yönlendirme

Rutgers Üniversitesi'nde Villegas, 
zaten küresel ölçekte yakıta karşı 
giderek artan bir alternatif hali-

ne gelen rüzgâr santralleri için 
rüzgâr türbinlerini geliştirmek is-
teyen bir grubun parçasıydı. Çok 
ince, plaka benzeri bir şekli ya da 
hafif bir eğriselliğe sahip kanat 
profili benzeri bir şekli olan kendi 
aerodinamik akış yönlendiricileri-
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nin rüzgâr gücünü ayarlayabildi-
ğini gördüler.

Bahsi geçen teknoloji için kuru-
lan XPEED Technology şirketinin 
kurucu ortağı ve en üst düzey yö-
neticisi olan Villegas, "Kanat torku 
ve yönlendirici torku aracılığıyla 
geçen rüzgâr, kanat teğetsel kuv-
veti aracılığıyla hareket eder ve 
yönlendiricinin yardımıyla teğet-
sel kuvveti yeniden yönlendirir, ” 
diyor. Villegas, “Türbin gücünde 
önemli ölçüde kayıp olduğunu 
biliyorduk. Bu gücü nasıl artıra-
cağımız düşüncesi, hızın gerçek-
ten daha fazla tork oluşturacak 
şekilde yönlendirilmesine odak-
lanmamızı sağladı. Bu, sadece bir 
yönlendirici değil. Kanadın etra-
fına birden fazla sayıda yönlen-
dirici yerleştirdiğinizde, bunların 

her biri torkun konfigürasyonuna 
yönelik çalışır," diye ekliyor.

Villegas'a göre Appalachian 
University Rüzgâr Test Merke-
zi, bünyesinde yönlendiricilerin 
kullanımıyla geçen iki hafta ve 
yönlendiriciler olmaksızın geçen 
iki hafta birbiriyle kıyaslandığın-
da yıllık enerji üretiminde yüzde 
8,7'den yüzde 11,4'e kadar bir 
yükseliş olduğunu tespit etti. Bir 
NREL Bölgesel Test Merkezinde 
yönlendiricileri olan ve olmayan 
her iki türbin için 100 saat boyun-
ca yapılan testlerle aynı yükseli-
şin yüzde 2 ila 8 arasında olduğu 
bulundu. Villegas, “Bunlar tarafsız 
gerçekleştirilen deneyler olarak 
kabul edilir,” diye hatırlatıyor ve 
“Bu deneyler sadece toplumun 
geneli için değil, bizim için de 

faydalı oluyor, çünkü doğru yolda 
olduğumuz konusunda kendimi-
ze karşı dürüst olmak istiyoruz,” 
diye ekliyor.

Villegas, bahsi geçen yönlendi-
ricinin herhangi bir türbin için 
rüzgâr santrali testi vasıtasıyla 
özelleştirilebilir olduğunu, ancak 
genellikle rüzgâr türbin kanatla-
rında kullanılana benzer olarak, 
yönlendiriciler için de cam elyafı 
kullanımına geçme hedeflerinin 
bulunduğunu söylüyor.

Peki, Getirisi Nasıl Olacak?

Villegas, her ne kadar üretim aşa-
masında olmasalar da yönlen-
diricilerin bir rüzgâr santralinde 
uygulanması hâlinde yatırımın 
geri dönüşünü görmek için iki 
ila üç yıl geçmesi gerektiğini tah-
min ediyor ve “Ancak söz konusu 
yatırımın size nasıl hizmet edebi-
leceğine gelince, bunun sabırla 
davrandığınızda bunun sizin için 
büyük bir ana gelir kaynağı olma 
şansı var,” diyor. "Ayrıca, bu tekno-
lojinin rüzgâr santrallerinin dün-
ya ölçeğinde yaratacağı olumlu 
etkiyi sürdürmesine yardımcı 
olabileceğinden dolayı memnu-
num. Bu, bir kâr aracı olmaktan 
öte, dünyanın çok az enerji mev-
cut olan bölümleri için güç ürete-
bilecek ve enerjiyi o kadar fazla 
enerjiye ihtiyaç duymayan ülke-
ler için muhafaza edebilecek bir 
enerji aracıdır,” diye belirtiyor.

Rüzgâr Tünelinin İçine Monte Edilmiş Rüzgâr Türbini

Rutgers
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1 ASME tarafından (www.asme.org/engineering-topics/articles/energy/blowing-with-the-wind) 2018 yılının Temmuz ayında yayımlanan bu yazı,  Dr. Ümit Keskin 
tarafından dilimize çevirilmiştir. 

2 Jean Thilmany bağımsız bir yazardır.

KANSER İLAÇLARININ ÜÇ BOYUTLU BASKISI 
YAPILMIŞ TÜMÖRLERE YÖNLENDİRİLMESİ

Jean Thilmany2

Targeting Cancer Drugs to 3D-Printed Tumors1

Doktorlar hangi ilacın bir 
hastanın kanserini en etkin 
şekilde iyileştireceğini bilse-

lerdi, o hastaya derhal o ilacın kulla-
nımını salık verirlerdi. Aynı zamanda 
bu, doktorların günümüzde her bir 
hasta için en iyi kanser karşıtı ilacı 
bulmak amacıyla ihtiyaç duydukları 
uzun deneme-yanılma sürecini or-
tadan kaldırabilirdi.

Bunu başarmak için Rensselaer Poli-
teknik Enstitüsü ve Albany Tıp Mer-
kezi'ndeki araştırmacılar, bir tümö-
rün insan vücudundaki davranışını 
taklit eden tümör modelleri üret-
meye yönelik bir üç boyutlu baskı 
tekniği geliştiriyor. Çalışmanın baş 
araştırmacılarından ve Renssela-
er'deki Biyomedikal Mühendisliği 

Bölümü'nün doçentlerinden bir ta-
nesi olan David Corr, araştırmanın 
amacının kişiselleştirilmiş kanser 
karşıtı ilaçların geliştirilmesini hız-
landırmak olduğunu söylüyor.

Kişisel uygulamalar için biyomedikal 
alanında üç boyutlu baskı konusunda 
gelişmeler görülüyor

Bugünün kanser tedavilerinin ço-
ğunda karşılaşılan sorun, doktor-
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ların belirli bir ilacın bir hastanın 
tümörlerini iyileştirip iyileştirme-
yeceğini önceden bilmemesidir. 
Kanser karşıtı bir ilaç hastalardan 
bir tanesine uygulanır; sonra ilacın 
faydası olup olmadığını görmek için 
görüntüleme ve kan testleri gerçek-
leştirilir. Bu arada tümördeki kanser 
işaretçilerinin sayısı azsa, doktor 
hastanın aynı ilacı almaya devam 
etmesini ister. Eğer tümördeki kan-
ser işaretçilerinin sayısında artış 
gözlenirse, doktor hastaya başka bir 
ilaç önerir.

Corr, “Yeni ve etkili kanser teda-
vilerinin geliştirilmesindeki başlı-
ca zorluklardan birisi, tümörlerin 
belirli bir bireyin vücudunda nasıl 
davrandıklarını laboratuvarda taklit 
edebilecek uygun tümör modelleri-
nin olmamasıdır,” diyor. “Bu zorluğu 
aşmak için, önceden belirlenmiş 
hücre kompozisyonuna ve mimari-
sine sahip tümör modelleri üretmek 
amacıyla sadece yeni üç boyutlu 
biyobaskı teknikleri geliştirmemiz 
değil, aynı zamanda bu tümör mo-
dellerinde bulundukları yere bağlı 
olarak farklı ilaçların kanser hücre-
leriyle nasıl etkileşime girdiğini gör-

selleştirmek için yeni görüntüleme 
teknikleri geliştirmemiz de gerek-
mektedir,” diye ekliyor.

Araştırmacılar, bir tümör inşa eder-
ken, canlı kalmaları için bir mürek-
kep veya jel içerisinde bulunan hüc-
releri katman katman yerleştirmek 
amacıyla bir üç boyutlu yazıcı kul-
lanır. Bu malzeme daha sonra insan 
vücudundaki koşulları taklit eden 
bir hücre kültürü içinde kuluçkaya 
yatırılır.

Tümör üç boyutlu yazıcıyla basıl-
dıktan sonra, doktorlar ilacı tümöre 
uygularken olanları analiz etmek 
için görüntüleme tekniğini kullanır. 
Albany Tıp Yüksek Okulu'nda mole-
küler ve hücresel fizyoloji doçenti 
olan Margarida Barroso, bu teknik-
lerin araştırmacıların ilaçların kan-
ser hücrelerine bağlanabilme kabi-
liyetlerini incelemelerini sağladığını 
söylüyor.

Barroso, “Kanser hücreleri, tümörle-
rin yok edilmesine yol açacak ilaçla-
rın yönlendirilebildiği sensörler gibi 
davranan proteinlere, yani spesifik 
alıcılara sahiptir,” diyor. “Görüntü-

leme yaklaşımımız, kendi doğal 
ortamında bütün tümör boyunca 
ilaçların kanser sensörlerine bağ-
lanmalarını tespit edebilmektedir,” 
diye ekliyor.

Doktorlar, bir ilacın kanser hücre-
lerinin sadece küçük bir miktarına 
değil bütün kanser hücrelerine yön-
lendirildiğinden emin olmak niye-
tiyle, bu ilacın bir tümörün kanser 
hücrelerine ne kadar iyi yönlendiril-
diğini ve bu hücrelere ne kadar iyi 
bağlandığını belirlemek için bahsi 
geçen tekniği kullanır. 

Bir ilaç bütün kanser hücrelerine 
yönlenmez ve bağlanmazsa, dok-
tor farklı bir ilacı kullanarak analizi 
tekrarlayabilir. Barroso, hastanın 
bütün kanser hücrelerine başarılı 
bir şekilde yönlendirilen ve bağla-
nan bir ilacın hastaya uygulanaca-
ğını söylüyor.

Bu araştırmadaki yaklaşım, sistem 
temelli bir yaklaşımla kanseri ele 
alan enstitü genelinden bir grup 
araştırmacıyı içeren üniversitenin 
Biyoteknoloji ve Disiplinlerarası Ça-
lışmalar Merkezi’nin (BDÇM) yakla-
şımıyla paralellik göstermektedir.

BDÇM'nin yöneticisi Deepak Vas-
hishth, “Kanser gibi karmaşık hasta-
lıklarla mücadele çok faktörü birden 
kapsayan bir yaklaşım gerektirir. Bu 
proje, klinik partnerleriyle birlikte 
Rensselaer'in üç boyutlu baskı gibi 
üstün teknolojilerden yararlanarak 
sağlık hizmeti paradigmasını nasıl 
değiştirdiğine ve kişiselleştirilmiş 
bir tedavi yöntemi sunma hedefiyle 
yeni görüntüleme araçlarını geliştir-
diğine dair bir örnektir,” diyor. 

RPI ve Albany Tıp Merkezi'ndeki 
araştırmacılar, vücut dışında 
tümör modelleri üretmek ve 
analiz etmek için üç boyutlu 

biyobaskı ve görüntüleme 
teknikleri geliştirmektedir. 

Rensselaer 
Politeknik Enstitüsü
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1. GİRİŞ

Yenilenen Bluetooth 5, Bluetooth teknolojisinin en son sürümüdür ve 
Bluetooth 4,0’ün (Bluetooth Low Energy) piyasaya sürülmesinden bu 
yana, Bluetooth özelliklerindeki kayda değer gelişmeleri temsil eder. 
Bluetooth 5, Bluetooth 4,2’de sunulan düşük enerji verimliliği özelli-
ğinden ödün vermeden kablosuz bağlantının menzilini dört kat, iletim 
hızını iki kat ve yayın kapasitesini %800 arttırarak, büyük bir perfor-
mans sağlamayı başarmıştır. Mesh ağı ve internet protokolü desteği 
ile Bluetooth 5, beacon özellikli büyük ölçekli ağlar dahil olmak üzere 
IoT evrenini genişletmektedir. Geliştirilen bu teknolojinin temelinde 
haberleşmede büyük önem arz eden sağlıklı veri iletişimini arttırmaya 
yönelik matematiksel yöntemler yer almaktadır. Bluetooth 4’te var olan 
hata algılama yöntemlerine ek olarak Bluetooth 5 ile gelen teknikler sa-
yesinde yeni hata algılama ve hata düzeltme yöntemleri geliştirilmiştir. 
Bu yöntemlerin amacı güvenilir olmayan iletişim kanalları üzerinden 
verilerin güvenilir ve sağlıklı bir şekilde iletilmesini sağlamaktır. Blue-
tooth 5 ile yapılandırılan yeni fiziksel katmanda hata denetim yöntemi 
olarak ileri yönde hata denetimi (FEC, Forward Error Detection) kulla-
nılır. FEC yöntemiyle yapılan hata denetimi neticesinde otomatik tek-
rar isteği (ARQ, Automatic Repeat Request) ile bozulan verinin yeniden 
iletilmesi sağlanır.

Bluetooth haberleşme sistemlerinde var olan hata kontrol yöntemle-
rinin önemi yeni bluetooth sürümünde kullanılan bu tekniklerle daha 
büyük anlam kazanmıştır.

 2. FİZİKSEL KATMAN

Bluetooth bir protokol yığınıdır (full protocol stack). OSI katmanına 
benzer bir yapısı olan Bluetooth’un yığın alt tabakası, Fiziksel Katman 
(Physical Layer) olarak adlandırılır ve PHY olarak kısaltılır.

1   Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş - ugurkebir@gmail.com

Mehmet Uğur Kebir 1

Bluetooth 5 versiyonu(Bluetooth 5) 
ile gelen veri aktarım hızı, yayın 

pakedi sayısı ve menzil arttırılması 
gibi yapılan geliştirmeler 

hiç şüphesiz bu teknolojinin 
kullanıldığı alanlara yeni bir boyut 

kazandırmıştır. “Abi Research” 
2021 yılı itibariyle internete bağlı 
toplam 48 milyar cihaz olacağını 
öngörmektedir ki bu 48 milyar 
cihazdan %30'unun Bluetooth 
teknolojisini içereceği tahmin 
ediliyor. Bluetooth Low Energy 

(BLE), Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) 
kilit noktalarına odaklanarak, 
IoT'nin temel katmanı haline 
gelebilmek için aktif olarak 

geliştirilmektedir. Bluetooth 5 de 
yapılan yenilikler ve teknolojinin 

gelişim evresi buna güzel bir 
örnektir. Yapılan bu çalışmaların 

en büyük kaynağı fiziksel 
katmandaki değişim ile yeni 

hata algılama ve hata düzeltme 
tekniklerinin kullanılmasıdır. Bu 
makalede geliştirilmiş fiziksel 
katman varyasyonlarından ve 
bu varyasyonlarda kullanılan 
hata kontrol yöntemlerinden 

bahsedilecektir.

BLUETOOTH 5 ile Yenilenen 
Fiziksel Katman Varyasyonları
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Bluetooth 5’teki en büyük yenilik Bluetooth 4’e ek olarak 
iki yeni PHY varyasyonu eklenmesidir. Her PHY varyasyo-
nunun kendine özgü özellikleri vardır ve özel amaçlar göz 
önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu üç PHY, teknik 
özelliklerde kolayca referans alınabilmesi için kısaca “LE 
1M, LE 2M ve LE Coded” olarak adlandırılmıştır.

2.1 LE 1M

Dijital iletişimde, veri iletişim hızı(baud rate) ve modülas-
yon oranı olarak da bilinen sembol oranı, sayısal olarak 
modüle edilmiş bir sinyalin iletim ortamı boyunca birim 
zamandaki aktarım hızıdır.

LE 1M Bluetooth 4’te kullanılan PHY’nin aynısıdır. Bu kat-
man varyasyonu “Gauss Frequency Shift Keying (GFSK)” 
yönetimini kullanır ve sembol oranı (symbol rate) 1Ms/s 
‘dir(Mega symbol per second). Bu katman varyasyonu 
BLE 4’te olduğu gibi BLE 5’te de kullanılmaya devam et-
mektedir, çünkü olması gereken temel bir özelliktir.

2.2 LE 2M

Yeni LE 2M PHY özelliği, fiziksel katmanın 2 Ms/s’ de çalış-
masına izin verir. Böylece LE 1M ve Bluetooth 4’ten iki kat 
daha yüksek veri hızı sağlar. Bunun bir yığın uygulama-

sında desteklenmesi isteğe bağladır. Aslında LE 2M PHY 
özelliği LE 1M PHY ile aynı iletim gücünü kullanır, tek de-
ğişiklik PHY'deki verilerin modülasyonundadır.

LE 1M, en az 185 kHz'lik bir frekans sapması kullanır. Daha 
yüksek sembol oranları, daha fazla miktarda semboller 
arası parazit üretebilir. Bunu azaltmak için LE 2M PHY, en 
az 370 kHz'lik bir frekans sapması kullanır. Belirli bir mik-
tarda ki veriyi daha az aktarım süresi kullanarak iletmek 
ayrıca daha fazla spektral verim sağlar.

2.3 LE Coded

Yeni LE Coded PHY, BLE 4 ile karşılaştırdığımızda yaklaşık 
4 kat daha fazla menzile(range) izin verir ve bunu iletim 
gücünü(transmission power, tx power) arttırma gereksi-
nimi duymadan gerçekleştirir. İletim gücünü arttırmadan 
menzil arttırma işlemi oldukça önemli bir noktadır. Bunu 
tam olarak anlayabilmek için menzil konusunu irdele-
mek gerekmektedir. Bluetooth bir radyo teknolojisidir ve 
radyo da bir elektromanyetik radyasyon şeklidir. Teleko-
münikasyon bağlamında maksimum menzil, bu elektro-
manyetik enerjinin ne kadar ileri gidebileceği ve ulaştığı 
noktada hangi oranda tespit edilebileceğinden ziyade, 
alınan sinyalin doğru bir şekilde(veri kaybı veya bozunu-
ma uğramadan) alınabileceği maksimum mesafe olarak 
ifade edilir. Buradaki ayrım, verileri kodlamak(encode) 
ve iletmek(transmite) için radyoyu nasıl kullandığımız 
ve arka plandaki gürültünün bu verilerin bir radyo alıcısı 
tarafından kodlanmasını nasıl etkileyebileceği ile ilgilidir. 
İletilen veriler ikili (binary) sistemdeki sıfırları veya birleri 
temsil etmek için bir taşıyıcı sinyalin modüle edilmesiyle 
oluşturulan sembollerdir. Alıcı (receiver) iletilen sinyali ala-
rak aynı sembollere ve uzantıya göre aynı ikili sistemdeki 
değerleri yığının (stack) üst kısmına geri döndürmelidir. 
İletilen sıfır, alıcı tarafında 1 olarak çözümlenirse(decode) 

 
  Şekil 1. The Bluetooth Low Energy Protocol Stack

Parametre Karşılaştırma.

Güç Tüketimi Aynı verici gücünde güç tüketim miktarı azalmıştır.

Veri Oranı
LE 2M PHY veri iletiminde LE 1M PHY’den 2 kat daha 
hızlıdır.

Alıcı Hassasiyeti
Link budget¹, artan sembol oranı nedeniyle LE 1M 
PHY’ye göre daha düşüktür.

Verici Gücü Verici gücü tüm katmanlarda eşittir.

Tablo 1. 1M and 2M PHY Karşılaştırması

¹ Link budget, bir iletim sistemindeki tüm kazanımların ve kayıpların bir 
muhasebesidir.
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veya tam tersi olursa bu durum haberleşme sisteminde 
hata olduğunu gösterir. Alıcı kısımda yapılan işlemler 
arka plan radyasyonu (background radiation) ve gürültü 
etkilerinden dolayı karmaşıklaşır ve sistem bundan etki-
lenir. Alınan sinyal, sinyal kaynağındaki arka plan gürültü-
süne ne kadar yakınsa, alınan sinyalin deşifre edilmesi de 
o kadar zorlaşır. Bir noktadan sonra çözümleme işlemin-
de hatalar meydana gelmeye başlar. Formal olarak sinyal 
gücünün arka plan gürültüsüne oranına “Signal to Noise 
Ratio (SNR)” denir. Alınan sinyalin kuvveti alıcının uzaklaş-
masıyla ya da alıcı ile verici arasındaki mesafenin artma-
sıyla azalır. SNR formülünden yola çıkılırsa sabit arka plan 
gürültüsü bu uzaklaşmayla beraber azalacaktır. Böylece 
SNR değeri de azalmış olacaktır.

SNR değerinin azalması sinyalin çözümleme hatalarının 
meydana gelme olasılığını arttıracaktır. Hataların oluşma 
oranı ölçümlenebilirdir ve bu ölçüme “Bit Error Rate (BER)” 
yani bit hata oranı denir. BER aslında iletilen bir bitin alı-
cı tarafından yanlış bir şekilde çözümlenme olasılığıdır. 
Bu oran kullanılarak alıcı giriş seviyesinin(receiver input 
level) BER oranı belirlenip, tolere edilebilir bir eşik sınırı 
sağlanabilir. Bluetooth standart olarak alıcının alması ge-
reken sınır değerini %0.1’lik bir BER oranı olarak tanımla-
mıştır. Belirtilen BER limiti ve giriş alıcı seviyesi(input re-
ceiver level) genellikle alıcı duyarlılığı olarak adlandırılır.

Sonuç olarak verici gücünü arttırmadan Bluetooth men-
zilini arttırmak, vericiden daha uzak bir mesafede ve 
dolayısıyla daha düşük bir SNR'de izin verilen aynı mak-
simum BER'in elde edilmesi Bluetooth 5 de ki en büyük 
gelişmedir. Başka bir deyişle bütün bu yapılan teknolojik 
çalışmaların hepsi alıcı hassasiyetini(receiver sensitivity) 
arttırabilmek içindir.

3. HATA ALGILAMA

Elektronik haberleşmede hata tespiti ve düzeltme ya da 
hata kontrolü, güvenilir olmayan iletişim kanalları üze-
rinden dijital verilerin güvenilir şekilde iletilmesini sağ-
layan teknikler olarak tanımlanır. Bu tekniklerden "parity 
bit" veya "check bit" olarak bilinen yöntem temel an-
lamda örnek alınabilir. Kısaca açıklamak gerekirse, ikili 
sistemde alıcıya gelen mesaj dizisindeki bit değerlerinin 
toplamının tek veya çift olmasını mesajın sonuna ekle-
yerek gösteren bir kontrol yöntemidir. Fakat bu yöntem 
çok güvenli değildir çünkü iletilen sayıda iki bit birden 
bozulmaya uğrarsa alıcı bunu tespit edemez. Temel ya-
pıdaki bu kontrol bitlerini matematiksel formülasyon-
larla evirip daha güvenli kontrol yöntemleri geliştirmek 
mümkündür.

Bluetooth, “Cyclic Redundancy Check” (CRC) olarak bi-
linen, Türkçesi “Döngüsel Artıklık Denetimi” olan bir 
sağlama yöntemi kullanır. CRC yönteminde bir blok 
içerisindeki veriler tek tek toplanarak belirli bir sayıya 
bölünür ve kalan sayı verilere eklenir. Burada belirli bir 
sayı olarak kastedilen, polinom sayıdır. Kalan sayı ise 
bizim CRC değerimizdir. Alıcı kısımda da veriler tek tek 
toplanır ve CRC değeri çıkarılır. Çıkan sonuç polinom sa-
yıya bölündüğünde sonuç sıfır ise iletim işlemi başarılı 
demektir. Buna zıt olarak, sonuç sıfıra eşit değilse, ile-
tim sırasında bir hata oluştu anlamına gelir. Bluetooth 
geliştiricileri her Bağlantı Katmanı Paketi’nin (Link Layer 
Packet) sonunda, 24-bit CRC kullanmışlardır. Polinom 
formu “x24+x10+x9+x6+x4+x3+x+1” şeklindedir. Belirtilen 
polinom formu ikili sistemdeki 1-bit değerine sahip ba-
samakları ifade eder.

Hataların tespit edilmesi durumunda, sistemler bir veya 
iki şekilde yanıt verebilirler. Bu yanıtlardan biri, sistem ha-
tayı ölümcül olarak kabul edebilir ve iletişimi koparabilir, 
bir diğeri ise daha sonraki bir girişimin başarılı olacağı 
umudunda vericinin verileri tekrar göndermesini isteye-
bilir. Bluetooth haberleşmesinde, versiyon 4 ve versiyon 
5 olmak üzere her iki versiyonda da, bir CRC denetimi 
başarısız olduğunda, veri paketini bağlantı katmanında 
kabul edilmeyerek vericinin veriyi yeniden göndermesi 
istenir. Bir onay (acknowledgement) bildiriminin alınma-
ması durumunda, vericinin verileri tekrar gönderme (ret-
ransmit) durumu oluşur.

 

 Şekil 2. SNR ve BER Arasındaki İlişki
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4. HATA DÜZELTME

Hata düzeltme teknikleri haberleşmede oldukça büyük 
önem arz eder. Çünkü sadece alıcı kısımda hata tespit 
etmek sağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesi için yeterli de-
ğildir. Hata düzeltme teknikleri bize sadece alıcıdaki hata-
ları tespit etmekle kalmayıp, aynı zamanda belirli sınırlara 
kadar bu hataları düzeltme imkanı sunarak, alıcının hata 
durumunda verilerin yeniden iletilmesi ihtiyacını ortadan 
kaldırır.

Bluetooth 4’te sadece hata algılama yapabilirken, Blueto-
oth 5’e veri iletiminde hata düzeltme özelliği kazandırıl-
mıştır. Gelişmiş hata düzeltme tekniklerinin kullanılarak 
veri hatalarının düzeltilmesinde, verilerin daha düşük bir 
SNR'de ve buna bağlı olarak vericiden daha uzak bir me-
safede doğru bir şekilde çözülebilmesi sağlanmıştır.

Buradan yola çıkarsak hataların düzeltilmesi BER değeri-
nin azalmasını ve etkin menzilin artmasını sağlayacaktır.

Bluetooth geliştiricilerinin kullandığı üç tür hata düzelt-
me yöntemi vardır. Bunlar;

 1/3 oranlı FEC

 2/3 oranlı FEC

 Veri için ARQ şeması

FEC, dijital veri iletimi esnasında veri akışına kontrol bitleri 
olarak bilinen ekstra bilgileri ekleyerek veri güvenilirliğini 

arttırmak için kullanılan bir dijital sinyal işleme tekniğidir. 
FEC kullanılan bir sistemde alıcı, hataları veriler alınırken 
gerçek zamanlı (real-time) olarak algılar ve düzeltir. Dola-

yısıyla alıcıya hata algılamada bahsettiğimiz verilerin ye-
niden iletilmesini istemeden hataları düzeltme yeteneği 
sağlar. Unutulmaması gereken nokta, FEC, analog veri ile-
tişiminde analog veriyi düzeltmek için kullanılmaz çünkü 
analog sinyallerinin bozulması etkin bir şekilde düzelti-
lemez. Fakat birçok FEC kodlayıcı, analog-dijital dönüşü-
münde alıcı kısımda ince ayar yapmak için geri besleme 
olarak kullanılabilen BER sinyali üretebilir.

A. 1/3 Oranlı FEC Kodu;

Gönderilecek veri paketinin başlık(header) kısmında her 
bir biti üç kez tekrarlanan FEC kodu kullanılır.

Tekrarlanan FEC kodu, sadece Senkronize Bağlantı Odaklı 
(SCO) mantıksal taşıma için yüksek kaliteli ses (HV1) pa-
ketlerinde kullanılır.

B. 2/3 Oranlı FEC Kodu;

Diğer bir FEC kodu olan 2/3 Oranlı FEC Kodu (15,10)’ luk 
Hamming kodundan oluşur. Üreteç polinomu

g (D) = (D + 1) (D4 + D + 1) şeklindedir ve 8’lik taban gös-
teriminde 65 sayısına karşılık gelir. Bu kodu üreten LFSR 
(Linear Feedback Shift Register) üretecinin yapısı Şekil 
5’te gösterilmiştir.

Başlangıçta tüm kayıt elemanları sıfırlanır. 10 tane bilgi 
biti S1 ve S2 anahtarları 1 konumundayken veri girişin-

 

 Şekil 3. Bluetooth 5'te Bit Akış Prosesinde FEC         

 
 Şekil 4. 1/3 Oranlı FEC İçin Tekrarlanan Bit Kodlama Şeması

 

 Şekil 5. LFSR üretecinin ürettiği (15,10) Hamming Kodu
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den alınır. Daha sonra alınan son bit S1 ve S2 anahtarla-
rını 2 konumuna getirir ve 5 tane kontrol biti(parity bit) 
dışarı kaydırılır. Kontrol bitleri bilgi bitlerine eklenir. Daha 
sonra, her blok 10 bilgi biti ve 5 kontrol bitinden oluşan, 
15-bit’lik bir kod sözcüğüne dönüştürülür. Bu kodlayıcı 
tek bitlik bütün hataları düzeltebilir ve çift sayılı hata-
ları da tespit edebilir. Bu 2/3 oranındaki FEC, DM (Data 
- Medium Rate) paketlerinde, DV (Data Voice) paketinin 
veri alanında, FHS (Frequency Hop Synchronization) pa-
ketinde, HV2 (High quality Voice) paketinde ve EV4 (Ex-
tended Voice) paketlerinde kullanılır. Döngüsel Artıklık 
Denetimi(CRC) tekniği blokların korunması için kullanılır.

C. Veri için ARQ şeması;

DM, DH, DV ve EV paketlerinin iletimi esnasında “başarılı 
olarak alınmıştır” onayı gelene dek veya yeniden iletim 
işlemi süresince ilgili zaman aşımına kadar(time-out) alı-
cı tarafından ARQ işareti geri gönderilir. ARQ, güvenilir 
olmayan bir haberleşme üzerinden güvenilir veri iletimi 
sağlamak için onay(paketi doğru bir şekilde aldığını be-
lirten iletiler) ve zaman aşımları (onaylamadan önce ge-
çecek belirli süreler) kullanan bir hata kontrol yöntemidir. 
Gönderici kısımda zaman aşımından önce bir alındı bil-
dirimi alınmazsa, veri paketi kabul edilene veya önceden 
tanımlanmış yeniden aktarım sayısını geçene kadar yeni-
den aktarır.

ARQ hata kontrol sisteminin performansını güvenilirlik ve 
verim belirler. Bir ARQ sisteminin güvenilirliği, hata ola-
sılığı ile ölçülür ve bu sistemin güvenilir olması için hata 
olasılığının olabildiğince küçük olması gerekir. Bir ARQ 
sisteminin verimliliği basit bir şekilde, birim zaman başı-
na alıcı tarafından başarılı bir şekilde kabul edilen ortala-
ma bilgi bitlerinin, birim zaman başına iletilebilen toplam 
bit sayısına oranı olarak tanımlanır.

5. HATA KONTROLÜ

Bluetooth kablosuz bir iletişim sistemidir. Zayıf RF ortam-
larında, bu sistem doğal olarak güvenilmez olarak kabul 
edilmektedir. Sistemi güvenilir hale getirebilmek için, sis-
temin her katmanında koruma seviyesi sağlanmalıdır.

Taban bant paket başlığı (baseband packet header), alı-
cı tarafından hata düzeltmesine ve düzeltme sonrasında 
kalan hataları algılamak için bir başlık hatası kontrolüne 
(HEC, Header Error Control/Check) izin verir ve ileri hata 

düzeltme (FEC) kodlamasını kullanır. Bazı taban bant pa-
ket türleri, yük(payload) için FEC kodlaması içerir. Ayrıca, 
bazı taban bant paket tipleri bir döngüsel artıklık hatası 
denetimi (CRC) içerir. ACL (Asynchronous Connection-
Less) mantıksal aktarımlarında, hata saptama algoritma-
sının sonuçları basit bir ARQ protokolünü yürütmek için 
kullanılır. Bu, alıcının hata kontrol algoritmasını geçeme-
yen paketleri yeniden göndererek gelişmiş bir güvenilir-
lik sağlar. Bu ARQ şeması ile elde edilen sonuç güvenilir-
liği, sadece HEC ve CRC kodlarının hataları tespit etme 
kabiliyeti kadar güvenilirdir. Çoğu durumda, bu yöntem-
ler yeterlidir, ancak daha uzun paket tiplerinde, özellikle 
de büyük miktarda veri aktarımlarını desteklemek için 
daha yüksek güvenlikli yöntemler gereklidir. L2CAP kat-
manı, taban bant tabakasındaki ara sıra tespit edilme-
miş hataları tespit etmek ve etkilenen verilerin yeniden 
iletilmesini istemek için tasarlanmış ek bir hata kontrolü 
seviyesi sağlar. Bu işlem, tipik Bluetooth uygulamalarının 
gerektirdiği güvenilirlik seviyesini sağlamak içindir. Yayın 
bağlantılarında alıcı kısımda, alınan paketlerdeki hataları 
algılayabilmesine rağmen geri besleme rotası yoktur ve 
ARQ şemasını kullanamazlar. Bunun yerine her bir paket, 
alıcının kopyalardan en az birini başarılı bir şekilde alabil-
mesi ümidiyle birkaç kez gönderilir. Bu yaklaşıma rağmen 
hala başarılı bir alındı garantisi yoktur ve bu yüzden bu 
linkler güvenilmez olarak kabul edilir. Özet olarak, eğer 
bir link veya kanal güvenilir olarak nitelendirilirse, bu, 
alıcının alınan paketlerdeki hataları saptayabildiği ve ha-
talar giderilene kadar yeniden iletimi talep edebileceği 
anlamına gelir.

Paket hataları ve yanlış teslimatları kanal erişim (AC) kodu, 
başlıkta HEC, yükte CRC kullanarak kontrol edebilir. Paket 
alımında ilk önce AC kontrol edilir. Kanal erişim kodunda-

 
 Şekil 6. HEC Üretimi ve Kontrolü
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ki 64-bit’lik syncword, 24-bit master LAP(Lower Address 
Part)’tan türetildiği için kontrollerde LAP doğruysa alıcı-
nın bir başka Slave’in paketini kabul etmesi engellenir.

HEC veya CRC hesaplanmadan önce, HEC/CRC üreteç-
lerindeki kaydırma yazmaçları(shift registers) 8-bit UAP 
(Upper Address Part) değeriyle başlatılmalıdır. Daha son-
ra, başlık ve yük bilgisi, sırasıyla (ilk LSB ile) HEC ve CRC 
üreteçlerine kaydırılmalıdır.

Piconet, aynı fiziksel kanalı paylaşan iki ya da daha fazla 
Bluetooth cihazının oluşturduğu haberleşme ağıdır. Bu 
ağ yedi cihazla sınırlıdır. Erişim kodunun piconet için doğ-
ru olması ve HEC’in diğer başlık alanlarının değerlerinden 
bağımsız olarak doğru değere sahip olması durumunda 
paketin başlığı geçerli olur.

Üreteç polinomu; g(D)=(D+1)(D7+D4+D3+ D2+1)=D8+ D7+ 
D5+ D2+D+1. 

Başlangıçta UAP'nin LSB'sinin (UAP0) en soldaki kaydırma 
yazmacı elemanına (left-most shift register element) gi-
decek şekilde ve UAP7'nin en sağdaki elemanına (right-
most element) gidecek şekilde 8-bit’lik UAP ile önceden 
yüklenmelidir. Daha sonra veriler, konum 1'de ayarlanan 
S anahtarıyla değiştirilmelidir. Son veri biti LFSR'ye çevril-
diğinde, S anahtarı, 2. pozisyona getirilir ve HEC kayıttan 
okunabilir.

CRC üreten 16-bit LFSR yapısı Şekil 8’de belirtilmiştir:

Üreteç polinomu; g(D)= D16+ D12+ D5+1.

Şekil 9 – CRC üreten devrenin başlangıç durumu

CRC, 16-bit LFSR kullanarak HEC kullanımına benzer bir 
şekilde yapılandırılmıştır. En soldaki 8-bit’i ilk olarak 8-bit 
UAP (UAP0’dan UAP7’ye solda sağa doğru) atanır ve en 
sağdaki 8-bit sıfırlanır.

Veriler kaydırılırken S anahtarı 1 pozisyonunda ayarlan-
malıdır. Son bit LFSR'ye girildikten sonra, anahtar 2 ko-
numuna ayarlanacaktır ve kayıt içeriği sağdan sola ileti-
lecektir.

6. SONUÇ

Bluetooth 5, Bluetooth teknolojisinde atılmış önemli bir 
adımı ve büyük bir değişimi temsil etmektedir. Bluetooth 
5 ‘in getirdiği yeniliklerle yeni endüstriyel uygulamalar, 
yeni akıllı şehir uygulamaları(smart city applications), 
nesnelerin interneti(IoT) alanlarındaki yeni uygulamalar 
mümkün olacaktır. Bluetooth 5 ile gelen en büyük yeni-
lik şüphesiz veri aktarım hızının, menzilin ve veri paketi 
boyutunun arttırılmasıdır. Fakat burada kaçırılmaması 
gereken en önemli nokta bu özelliklerin aynı anda kulla-
nılamamasıdır. Yüksek hız ve uzun menzil özellikleri, bir 
spektrumun zıt uçlarıdır.

Eğer yüksek hızda veri transfer etmek isterseniz uzun me-
safe yeniliğinden feragat etmek gerekecektir. Aynı şekil-
de uzun mesafede iletişim kurmak isterseniz o zaman veri 
aktarım hızından feragat etmeniz gerekecektir. Bluetooth 
SIG (Special Interest Group) topluluğu bu durumu kaldı-
raç sistemine benzetmişlerdir.

Veri iletişiminde önemli bir konu olan kanal gürültüsü-
nün neden olduğu iletişim hatalarının nasıl kontrol edile-
ceği, Bluetooth 5 versiyonunda da temel geliştirme alan-
larından biri olmuştur. Hata tespit etme ve hata düzeltme 
yöntemleri kullanılarak hatasız veri aktarımı elde edilme-
ye çalışılmıştır. Veri iletişimi için iki temel hata denetimi 

 Şekil 8. CRC Üretimi ve Kontrolü

 Şekil 7. HEC Üreten LFSR Devresi

 

 

 Şekil 9. CRC'yi Oluşturan LFSR Devresi
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kullanılan hata denetim yöntemleri sayesinde haberleş-
me performansı arttırılmıştır.
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şeması kategorisi vardır: otomatik tekrar istek(ARQ) şe-
maları ve ileri hata düzeltme(FEC) şemaları. Bluetooth 5 
versiyonu ile yapılandırılan yeni fiziksel katmanda hata 
denetim yöntemlerinden biri olan FEC ile yapılan kont-
rollerde düşük SNR ve düşük hızlarda iyi bir performans 
sağladığı görülmüştür. FEC şemasının veri yükü üzerinde-
ki amacı, yeniden iletim sayısını azaltmaktır. Ancak, ma-
kul olmayan bir ortamda FEC kullanmak, verimi azaltan 
gereksiz yüke neden olur. Bu yüzden yükte FEC kullanımı 
esnek tutulmuştur. FEC sonucuna bağlı olarak, veri pa-
ketleri, kayıp veri paketlerinin otomatik olarak yeniden 
iletildiği bir ARQ şeması ile korunmaktadır. Böylece alıcı, 
alınan her pakette hata kontrolü yapmış olur. Dolayısıyla 
ARQ ile bozulan verinin yeniden iletilmesi, BER perfor-
mansının artmasını sağlamıştır.

Bluetooth gibi kablosuz haberleşme teknolojilerinde ci-
hazlar arası veri iletişiminin güvenirliğini ve verimliliğini 
sağlayabilmek için hata algılama ve hata düzeltme yön-
temlerinin mutlaka kullanılması gerekir. Gelişmekte olan 
kablosuz haberleşme teknolojilerinin performansını bu 
kriterler belirlemektedir. Sonuç olarak Bluetooth 5 ver-
siyonunda, yenilenen fiziksel katman varyasyonlarında 
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1. GİRİŞ

Günümüzdeki rekabet ortamı, daha hızlı ancak kaliteden taviz 
vermeden üretim yapma zorunluluğunu beraberinde getirmek-
tedir. Klasik imalat sistemlerinde insan gücü hem fiziksel, hem de 
akıl yürütme, problem çözme ve karşılaşılan problemler karşısında 
aksiyon alma gibi yetenekleri nedeniyle önemli bir yer tutmakta-
dır. Ancak insan yavaştır, tekrarlanan işlemlerde çabuk yorulur ve 
hataya meyli yüksektir, aynı işi aynı kalitede tekrar edebilirlik se-
viyesi düşüktür. Bilgisayar teknolojilerinin hem yazılım hem de 
donanım anlamında gelişimi imalat sistemlerinde insanın yerini 
programların, sensörlerin, Programlanabilir Mantık Devrelerinin 
(PLC’ler), bilgisayarların ve robotların almasını hızlandırmakta ve 
otomasyon teknolojileri ve robotlar imalat sistemlerinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır.  Artık imalat sistemleri içerisinde insan; 
planlayan, imalat sürecini izleyen, tamir-bakım işlemlerini yapan, 
sistemin kendisinin çözemediği problemler için çözümler üreten 
gözlemci bir bileşene hızla dönüşmektedir. Otomatik imalat sis-
temleri insansız olarak hammaddeleri yükleyip boşaltabilmekte, 
parçaları tezgahlarda otomatik işleyebilmekte/monte edebilmek-
te, kalite kontrolü gerçekleştirerek istatistiksel analizler ve sonuç-
larına dayalı olarak gerekli ayarlamaları gerçekleştirebilme gibi 
kabiliyetleri kazanmış durumdadır. Ancak otomatik sistemler için 
sayılan bu nitelikler özellikle üretim süreçleri için gelinebilecek son 
noktayı tarif etmemekte ve hatta akıllı fabrikaya ulaşmada ilk adım 
niteliğindedir. 

Literatür incelendiğinde, akıllı fabrika bileşenlerinin çevrelerinde 
olup bitenleri anlayabilecek yapıda olacağı, bileşenlerin birbirle-
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Serkan Güneş1, Mustafa Yurdakul2, 
Yusuf Tansel İç3, Osman Emre Çelek4

Akıllı fabrikalar olarak adlandırılan 
imalat sistemlerinin yapısı içerisinde; 

nesnelerin interneti, otomasyon, 
robotik, yapay zeka, siber fiziksel 

sistemler, sensör teknolojileri, 
optimizasyon ve tasarım-imalat-
simülasyon yazılımları, üç boyutlu 
yazıcılar gibi bir çok ileri teknoloji 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada 
montaj operasyonlarının tamamı 

insanlar tarafından yapılan 
hidrolik silindirler için akıllı 
fabrikaya geçişin ilk aşaması 

olarak adlandırılabilecek, montaj 
proseslerinin tamamının otomatik 
olarak yapılabileceği bir sistem 

önerilmiştir. Çalışma kapsamında 
yer alan tüm taşıma hareketleri 
ve montaj prosesleri tamamen 

otomatik olarak yapılacak şekilde 
planlanmıştır. Bu sistemsel geçişi 
sağlayabilmek amacıyla Otomatik 
Güdümlü Araçlar, endüstriyel robot 
kollar, kartezyen robotlar ve özel 
montaj aparatlarının kullanımı 

planlanmıştır.

Tam Otomatik Üretim Sistemi 
Uygulaması
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riyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim kurabilecek 
şekilde tümleşik sensör/aktüatör ekipmanlarla donatı-
lacağı ve üretimle eş zamanlı bir şekilde optimizasyon 
yöntemlerini kullanarak süreci optimal düzeyde tutmayı 
hedefleyeceği belirtilmektedir [1-10]. Literatürde ayrıca, 
akıllı fabrikaların ürünleri hammadde girişinden son ürün 
olarak çıkışa kadar üretim kaynakları ve iş süreçleriyle 
beraber takip ederek; müşteriye ürün sistem içinde işle-
nirken anlık kalite bilgisi, teslim süresi, ürün özelliklerini 
ve miktarlarını gerçek zamanlı veri olarak iletme, imkânı 
sunacağı belirtilmiştir. Bu özellikler ile beraber akıllı fabri-
kaların yeniden yapılanabilme, öğrenme, esneklik, bakım 
planlarını oluşturabilme ve risk analizleri yapabilme gibi 
özelliklere de sahip olması gerektiği ifade edilmiştir [11-
14; 18-20].  Akıllı fabrikaların fiziksel altyapısını otomatik 
güdümlü araçları (AGV) ve tezgâhlar arası taşıma yapabi-
len mobil robotları da içeren malzeme taşıma sistemleri, 
tezgâhlara otomatik yükleme ve boşaltma yapabilen ve 
montaj işlemlerini yapabilen endüstriyel robotlar, taşıma 
sistemlerine entegre olmuş işleme merkezleri, tornalama 
merkezleri gibi CNC tezgâhlar oluşturur.

Bu çalışma, halen tamamen işçilerin görev yaptığı bir hid-
rolik silindir montaj hücresinin akıllı fabrikaya geçişte ilk 
adım olan fiziksel altyapısını otomatik hale getirilmesini 
hedeflemektedir. İkinci bölümde endüstriyel robotların 
teknolojilerine ilişkin bilgiler verilmiş, üçüncü bölümde 
hidrolik silindir üretim ve montajıyla ilgili detaylı bilgilere 
değinilmiş, dördüncü bölümde önerilen otomatik üretim 
hücresi sunulmuş, beşinci ve son bölümde ise çalışma-
dan elde edilen sonuçlar özetlenmiştir.

2. ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER

Endüstriyel robotlar içerisinde taşıma sistemlerinin en 
önemli robotlarından olan AGV’ler Şekil 1’de görüleceği 
gibi fabrika içinde belirlenmiş rotalarda otomatik olarak 
sürücü gereksinimi olmadan bölümler veya tezgâhlar 
arası malzeme taşıma görevlerini yerine getiren robotlar-
dır [15,16]. 

AGV’ ler “Omnimove” adı verilen “Mecanum tekerlek 
sistemi” (Şekil 2) ile dar alanlarda bile manevra yaparak 
esnek hareket kabiliyetleri sergiler. Otonom navigasyon 
sistemleriyle çevrimdışı programlanarak fabrika yerleşi-
mini tarar, belirlenen rotaya gidebilir ve bir engelle karşı-
laştığında alternatif rotalar belirleyerek taşıma işlemlerini 
gerçekleştirir. Güvenlikli lazer tarayıcılarla çarpışmaları 
önler. Üçlü bağlantı konfigürasyonlarıyla AGV’ler uç uca 
eklenerek yeniden yapılandırılabilir ve daha fazla yük ta-
şıması sağlanabilir.

 
 Şekil 1. Milvus Robotik Fabrika İçi AGV Uygulaması [16]

 
 

 
 

Şekil 2. Mecanum Tekerlek Sistemli AGV
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lendirilen karmaşık işlemlere (kompozit serim, hassas de-
lik delme, montaj, boyama vb.) kadar değişmektedir.

Bir endüstriyel robot sistemi başlıca kontrol ünitelerle bir-
likte aşağıdaki temel bileşenlerden (Şekil 3) oluşur. 

1. Manipülatör

2. Elektriksel Bağlantılar

3. Dönme Sütunu

4. Ana Şasi

5. Dengeleme Sistemi

6. Bilek

7. Bağlantı Kolu

Endüstriyel robotlar üretim sistemlerinde insanlar tara-
fından uzun sürelerde gerçekleştirilen işleri daha hızlı 
ve çok daha doğru bir şekilde gerçekleştirir (Şekil 4). Ro-
botlarla daha fazla ürün, daha kısa sürelerde, daha esnek 
bir şekilde ve müşteri beklentileriyle kalite isterlerinden 
taviz vermeyecek bir şekilde üretilebilmektedir. Üretim 
sisteminin otomatik hale getirilmesiyle birlikte katma de-
ğer yaratmayan işlem ve süreler azalır; üretim süreci daha 
verimli bir hale gelir. Bu durum ürün maliyetlerinin düş-
mesini sağlar [30].

Endüstriyel bir robottan en önemli beklentiler yük ta-
şıma kapasitesi, tekrarlanabilirliği ve doğruluğudur. 
Tanımlanan yük miktarı, mekanizmanın hareket hızına 

Robot kollar ise tezgâhlar arasında, tezgâha parça yükle-
me ve boşaltma işlerinde ve özellikle montaj işlemlerin-
de yoğun olarak kullanılan sabit veya hareketli olabilen, 
birden fazla programlanabilir eksende çalışma alanı olan 
yeniden programlanabilir çok amaçlı manipülatörlerdir 
[17]. Endüstriyel robot kolların kabiliyetleri çok basit nok-
tadan noktaya hareketlerden, tümleşik imalat sisteminin 
bir parçası olarak kullanılan bilgisayarlar tarafından yön-

 

Şekil 3. Endüstriyel Robotun Temel Bileşenleri

 
Şekil 4. Endüstriyel Robot Uygulamaları [24, 25, 26, 27, 28, 29]
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bağlıdır. Tanımlanan yükten daha fazla oranda yük taşı-
yabilme kabiliyeti hızla orantılı olup, daha fazla yük an-
cak daha düşük hızlarda taşınabilir. Tekrarlanabilirlik, her 
defasında aynı işlemi gerçekleştirdiğinde adreslenen ko-
numa dönebilme kabiliyetidir. Doğruluk ise, robotun ad-
reslenen konuma tam olarak gidebilme yeteneğini ifade 
eder. Genellikle doğruluk, robot parçalarının mekanik 
bağlantılarının yük taşıma kapasitesiyle hassasiyetine ve 
servo motorların ve kabiliyetleri ile doğrudan ilişkilidir. 
Doğruluk, tekrarlanabilirliğin aksine yükün büyüklüğü 
ve tipinden etkilenir. Robot seçiminde göz önüne alın-
ması gereken en önemli kriter kol tipi, eksen sayısı, yük 
taşıma kapasitesi, hareket hızı, çalışma hacmi, bellek ka-
pasitesi, programlama yöntemleri, hareket elemanları, 
denetim sistemleri, koordinat sistemleri şeklinde sırala-
nabilir [31].

 

 
Şekil 5. SR Tipi Kuka Marka KR 40PA Model Endüstriyel Robot Kol

Yukarıda özetlenen temel bilgiler doğrultusunda bu çalış-
mada SR tipi KUKA marka KR 40PA model robotların (Şekil 
5) ve birbirine dik eksenleri ile üç adet kayar tip eklemden 
oluşan basit kartezyen geometriye sahip KRM tip KUKA 
marka 60-2 Jet model kartezyen robotların (Şekil 6) kul-
lanılması uygun görülmüştür. Seçilen robotlar yüksek me-
kanik rijitlikleri ile tekrarlanabilirlikleri ve sürekli konum-
lama doğrulukları yüksektir ve montajı gerçekleştirilecek 
hidrolik silindiri rahatlıkla taşıyacak taşıma kapasitedir. 

3. MEVCUT SİSTEMİN TANITIMI: HİDROLİK SİLİNDİR 
ÜRETİM VE MONTAJ SİSTEMİ

Otomatik bir sistem haline dönüştürülmesi planlanan 
mevcut hidrolik silindir imalat hattında kullanılmakta olan 
iş akışı Şekil 7‘de görüldüğü gibidir. Mevcut durumda tüm 
taşımalar, parça üretimleri ve montajlar işçiler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Önerilecek yeni sistemde parça 
imalatlarının montaj hattından ayrı bir bölümde yapıla-
cağı kabul edilmiştir. Dolayısıyla CNC tezgâhlarda imal 
edilecek parçalar AGV’ler tarafından montaj hattına geti-
rilecektir. Bu çalışma sadece montaj hattını ve burada ger-
çekleştirilen montaj operasyonlarını kapsamaktadır. 

Mevcut sistemde kovan, mil, kep, piston, arka kapak par-
çaları geleneksel tezgâhlarda işlenir. Ardından, iç yüzey 
kalitesini arttırmak için geleneksel honlama tezgâhıyla 
kovan silindirik iç yüzeyi honlanır. Milin yüzeyi ise hidrolik 
silindir içerisinde doğrusal hareketini yaparken sızdırmaz-
lık elemanlarının aşınmaması ve yırtılmaması için krom ile 
kaplanmaktadır. 

 
Şekil 6. KRM Tip KUKA Marka 60-2 Jet Model Kartezyen Robot [32]
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4. ÖNERİLEN OTOMATİK MONTAJ HÜCRESİ

Bu çalışma kapsamında önerilen otomatik montaj hattının 
yerleşim planı ve iş akışı Şekil 8’de verildiği gibidir. Öneri-
len otomatik montaj hattının girdileri olan iş parçaları mil, 
kep, piston, kovan ve arka kapak olarak isimlendirilmek-
te olup, CNC tezgâhlarında üretilerek AGV’ler vasıtasıyla 
montaj hattına ulaştırılmaktadır. Montaj hattının çıktıları 
olan montaj işlemleri tamamlanmış hidrolik silindirler 
ise SR3 robot kolunun M3 nihai montaj alanından bitmiş 
ürünleri alıp kalite kontrol birimine gidecek AGV’lere nihai 
ürün bölümüne sevk edilmek üzere montaj hattı dışına 
transfer edilmektedir.

Piston ve keplere montaj aşamasında takılan O-ring ve 
keçe takımları KRM1 ve KRM2 kartezyen robotlarındaki 
aparatlara yerleştirilerek monte edilmektedir. AGV’lerle 
A1, A2, A3, A4, A5 taşıma bölgelerinde hazır bir şekilde 

bekleyen parçalar SR1 ve SR2 robot kolları yardımıyla alı-
narak M1 ve M2 ara montaj bölgelerine taşınırlar. Nihai 
ürün montajı ise M3 montaj bölgesinde yapılmaktadır. 
Montaj bölgelerinde yapılan işlemler her bir montaj böl-
gesi için ayrı olarak aşağıda açıklanmıştır:

M1 ara montaj bölgesi için;

1. Mil, SR1 robot kolu tarafından A1 bölgesinden alınır, 
M1 bölgesinde yapılacak montaja uygun tasarlanmış 
pnömatik mengene (Şekil 9) ve pnömatik sıkma silindiri 
(Şekil 10) vasıtasıyla belli bir konumda yerleştirilir.

2. Kep, SR1 robot kolu tarafından A2 bölgesinden alınır, 
M1 bölgesinde aparata KRM1 kartezyen robotu tarafın-
dan belirlenen bir konumda yerleştirilerek önce sızdır-
mazlık elemanları olan O-ring ve keçe takımı takılır, ardın-
dan kep mile geçirilir (Şekil 11).

 
Şekil 7. Mevcut Montaj Hücresindeki İş Akışı [32]
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Şekil 8. Önerilen Otomatik Montaj Hücresinin Şeması [32]
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3. Piston, SR1 robot kolu tarafından A3 bölgesinden alınır, 
M1 bölgesinde aparata KRM1 kartezyen robotu tarafın-
dan belli bir konumda yerleştirilerek önce sızdırmazlık 
elemanları olan O-ring ve keçe takımı takılır, ardından 
piston mile geçirilir ve özel bir aparatla sabitleme somu-
nu mil ucuna sıkılır (Şekil 12).

4. Montajlanan mil-kep-piston ara ürün SR1 robot kolu 
tarafından alınır ve M3 nihai montaj bölgesinde bir apa-
rata yerleştirilir. 

Yukarıdaki işlemlerde parçaların yerlerinden alınarak is-
tenen yerlere transfer edilmesinde robotların tutucuları 
en önemli ve fonksiyonel parçalardan biridir. Bir montaj 
hattında aynı tutucunun birden fazla işi yapması ve deği-
şik özellikteki parçaları taşıması işlevsel anlamda çözüm 
gerektirmektedir. Olası problemleri ortadan kaldırmak 
ve proses akış sürecinin verimliliğini artırmak için aşağı-
daki Şekil 13’te gösterilen avantajlar nedeniyle mekanik 
tahrikli sistemli robot tutucuları kullanılacaktır. Tutma 
işleminde ortaya çıkan harekete göre KRM kartezyen ro-
botlarında öteleme yapan 3 serbestlik dereceli mekanik 
tutucular, SR robotlarında da dönen parmaklı 4 serbestlik 
dereceli mekanik tutucular kullanılacaktır. Her robotta en 
az iki adet tutucu kullanılacaktır. Tutucular taşınacak par-
çanın zarar görmeden kavranması, taşınıp bırakılması ve 
tekrar alınması operasyonlarında M1, M2 ve M3 bölgele-
rinde görev yapacaktır.

Robot tutucuları (Şekil 14), otomasyon uygulamalarının 
sonucunu önemli ölçüde etkilemektedir. Performans, 
hassasiyet ve esneklik açısından iş parçasının boyutlarına 
göre, rijit bir tutma noktasıyla tutucu arasındaki uzaklık 
optimum olmalıdır. Tutucu parmakların ya esnek mes-
net, tampon ya da tutulacak parçaya uyum gösterecek 

 
Şekil 9. Pnömatik Mengene [32]

 
Şekil 10. Pnömatik Sıkma Silindiri [32]

Şekil 11. Kepin Mile Takılması [32]

 

 
Şekil 12. Pistonun Mile Geçirilmesi ve Somunun Takılması [32] Şekil 13. Farklı Robot Tutucu Tahrik Sistemlerinin Karşılaştırılması [33]
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kendi kendine ayarlanabilen çenelere sahip olması gere-
kir. Kendiliğinden ayarlanabilen çeneler, her bir çenenin 
parça üzerinde iki noktada temas etmesini sağlar. Tek bir 
noktadan temas etmesi durumunda parçanın kendi ekse-
ni etrafında dönme ihtimali artar ve proses akışı kesintiye 
uğrayarak verimi düşürür. Bu nedenle önerilen otomatik 
montaj hücresinde kullanılacak robotlar tarafından par-
çaları belirlenen konumlara yerleştirmek için doğrusal 
hareket edebilen standart paralel mekanik robot tutucu-

 

Şekil 14. Serbestlik Derecelerine Göre Robot Tutucuları

 
Şekil 15. Standart Paralel Robot Tutucuları [33] 

1) Pnömatik Silindir, 2) Tutucu Aparat, 3) Doğrusal Hareket Eyleyici, 4) Dişli Kayış, 5) Dişli Raf, 6) Döner Pnömatik Silindir, 7) 
Açılı Kol, 8) Sürgülü Kam, 9) Rulman, 10) Dişli Kesiti, 11) Yivli Mil, 12) Dişli Motor 13) İki Silindirli Regülatör 14) Pnömatik Piston, 
15) Makaslı Dişli, 16) Diskli Kam Mili

ları tercih edilmiştir (Şekil 15, 16). Standart paralel robot 
tutucular pnömatik piston ve silindirler, dişli kayışlar ve 
raflar, tutucu aparatlar, servo motorlardan oluşur.

M2 ara montaj bölgesi için:

1. Kovan (Boru), SR2 robot kolu tarafından A4 bölgesin-
den alınır, M2 bölgesinde aparata uygun konumda pnö-

Şekil 16. Endüstriyel Robot Kolu Mekanik Tutucusu
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matik mengene ve pnömatik sıkma silindiri yardımıyla 
yerleştirilir.

2. Arka kapak, SR2 robot kolu tarafından A5 bölgesinden 
alınır ve M2 bölgesinde pnömatik mengeneye takılır ve 
ardından kovana pnömatik mengene üzerine monte 
edilmiş pnömatik döner bir aparat vasıtasıyla vidalı bağ-
lantı ile bağlanır (Şekil 17).

3. Montajlanan kovan-arka kapak ara ürünü SR2 robot 
kolu tarafından alınır ve M3 nihai montaj bölgesinde bir 
aparata yerleştirilir.

M3 nihai montaj alanı için:

1. Kovan-arka kapak ve mil-kep-piston ara ürünler M3 ni-
hai montaj alanında yer alan doğrusal hareketli pnömatik 
mengeneler yardımıyla KRM3 kartezyen robot sistemi 
tarafından sensörler vasıtasıyla eksen sürekliliği kontrolü 
yapılarak Şekil 18’de görüldüğü gibi monte edilir. Montaj 

sırasında sabit tutulan kovan-arka kapak ara ürünün içine 
mil-kep-piston ara ürünü sürülür ve vidalanır. Elde edilen 
nihai ürün Şekil 19’da görülmektedir.

Montajı tamamlanan hidrolik silindir, SR3 robot koluyla 
M3 nihai montaj alanından alınır ve kalite kontrol birimi-
ne gitmek üzere daha önceden belirlenmiş olan bir rota-
yı takip ederek ürün sevk bölgesinde bekleyen AGV’lere 
yerleştirilir.

5. SONUÇLAR VE YORUMLAR

Çalışmada oluşturulması amaçlanan otomatik montaj 
hattı akıllı fabrikaya geçişte ilk adımı oluşturmaktadır. Yeni 
hatta operatörler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler 
kaldırılarak, taşımalar ve tüm montaj işlemlerin tamamen 
otomatik olarak yapılması hedeflenmektedir. Böylece, in-
san kaynaklı hataların önlenmesi ve tüm üretim kaynakla-
rının verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. 

Montaj hattının otomasyonunun ardından diğer bölüm-
lerin de otomatikleştirilmesi ve Akıllı Fabrika’nın diğer 
uygulamalarının devreye alınması ile sistem entegre oto-
matik sistem haline getirilebilecektir. Ayrıca, akıllı fabrika 
sistematiğinin uygulanmasıyla tüm tezgah ve aparat-
lardan her aşamada sensörler aracılığıyla sürekli veriler 
alınabilecek, işlenebilecek,optimizasyon modellerine 
aktarılarak anlık sonuçlarla sistemin motorlarına ve aktü-
atörlerine hızlı bir şekilde komutlar iletilebilecek, proses 
sonuçları analiz edilip değerlendirilebilecektir. 

Otomasyon ve ardından gelen diğer akıllı fabrika uygula-
maları yüksek bir ilk yatırım maliyeti ve geçiş süresi gerek-
tirir. Bu durum ilk başta bir dezavantaj gibi görünmesine 
rağmen üretim hızında, miktarında ve çeşitlilikteki artış-
la elde edilen gelir artışlarıyla yatırımlar hızlı bir şekilde 
amorti edilerek, daha kaliteli ve nitelikli ürünler üretme 
adına önemli mesafeler kısa sürede kat edilebilecektir. 
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Şekil 18. Ara Ürünlerin Montaj İşlemi

 

 
Şekil 19. Montaj Hücresinde Elde Edilen Nihai Ürün Olan Hidrolik Silindirin Kapalı 
(üstte) ve Açık Görünüşü (altta) [32]
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 Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinim-
lerini karşılamak üzere,  TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.

 2. Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler 
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik 
alanlarıyla sınırlıdır. 

 3. Derginin yazım dili Türkçe’dir.
 4. Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
 5. Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir. 
 6. Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da, 

kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır. 
 7. Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
 8. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açı-

sından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta 
aracılığıyla bildirilir. 

 9. Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir. 
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.  

 10. Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri 
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.

 11. Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen 
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.

 12. Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir. 

 13. Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır. 

 14. Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.  
 15. Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların so-

rumluluğu yazar/larına aittir. 
 16. Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 17. Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.  

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
 1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4 

(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
 2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
 3.  Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
 4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik 

cümleler içermemelidir.
 5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir. 
 6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
 7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.  
 8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
 9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan 

önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
 10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
 11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelge-

ler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların 
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır. 

 12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
 13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir. 

 14. Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.

 15. Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir. 
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir: 

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları. 
Örnek 1: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.
Örnek 2: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya 
ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.
Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir. 
Kaynak bildiri ise:  Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın adı, tarihi, yapıldığı yer.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.


